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اخبار

سخنگوینمایشگاهکتابتهران:

همایونشجریان:

برای پرشور شدن نمایشگاه کتاب عجله نکنید!

فعال قصد همکاری با صداوسیما را
ندارم
همایون شجریان ،در نشست رونمایی از آلبوم
«گاه فراموشی» ،تاکید کرد در حال حاضر،
قصدی برای همکاری با صداوسیما ندارد .او
همچنین خبر داد در کنسرت دبی ،برای خواندن
قطعه «ایران» ،تحت هیچ فشاری نبوده است.
به گزارش خبرآنالین ،آیین رونمایی از آلبوم
«گاه فراموشی» ،تازهترین کار همایون شجریان
با آهنگ و شعر فردین خلعتبری ،عصر پنجشنبه
 ۲۲اردیبهشت در تاالر وحدت برگزار شد.
فردین خلعتبری ،با اشاره به اینکه «گاه
فراموشی» ،چهارمین همکاری او با همایون
شجریان است ،درباره نوازندگان خارجی این
آلبوم توضیح داد« :ما در این آلبوم نیاز به
بداههنوازی در موسیقی داشتیم که بسیار خاص
بود .در این چارچوب ،نوازندگی دو نفر از این
چهار نفر ،محور اصلی نوازندگی ما بود که به
اعتقاد من اگر کوارتت دیگری آن را اجرا میکرد،
طبیعتا ًطعم دیگری داشت».
او افزود« :تالش کردیم این آلبوم ،رویکردی
به موسیقی مقامی داشته باشد که عمده آن
روی موسیقی منطقه صحنه در استان کرمانشاه
است».
بخشی از این نشست ،به پرسش خبرنگاران و
پاسخهای همایون شجریان گذشت که پیوندی
با آلبوم «گاه فراموشی» نداشت و موضوعهای
دیگری را در برمیگرفت .از جمله ،شجریان در
واکنش به پرسش خبرنگاری درباره همکاری
با صدا و سیما گفت که فعال ً برنامهای برای
همکاری با این سازمان ندارد.
این خواننده درباره کنسرتش در دُبی که
چندی پیش برگزار شد و اجرای قطعه «ایران»
در آن توضیح داد« :آنچه در کنسرت دبی انجام
دادم ،تحت تاثیر هیچ حرکتی نبود و من خود
تصمیم گرفتم که بدون توجه به حواشی ،در آن
اجرا ،از ایران بخوانم .همچنین باید تاکید کنم
هیچ محدودیت یا فشاری برای برگزاری و اجرای
این قطعه در دبی نداشتم».
او در پاسخ به پرسشی درباره اجرای
کنسرتهای رایگان هم گفت« :چند سال پیش،
پیشنهاد دادم حاضرم کنسرتهای خیابانی را به
صورت رایگان برگزار کنم و االن هم میگویم که
آماده حمایت از چنین پروژهای هستم .برای من
مهم این است آن دسته از مخاطبانی که هیچ
دسترسی به کنسرت ندارند ،بتوانند به راحتی
و با تعداد بیشتری به تماشای برنامههای ما
بیایند .این تنها کاری است که از من بر میآید
و امیدوارم روزی شرایط آن فراهم شود که بتوانم
کنسرتی را با تعداد زیادی تماشاگر برگزار کنم».
آلبوم «گاه فراموشی» با آهنگسازی و شاعری
فردین خلعتبری ،خوانندگی همایون شجریان
و نوازندگی بی ون مهیر ،کالوس گزینگ ،کارلو
نیدرهاوزر و فردریک ژیل ،تولید شده است.

دومین نشست خبری سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران در روز پنجشنبه ( ۲۲اردیبهشتماه  )۱۴۰۱با حضور علی
رمضانی ،قائممقام و سخنگوی این دوره از نمایشگاه کتاب برپا شد.
در آغاز این نشست ،علی رمضانی توضیحاتی را درخصوص
برخی مشکالت ناشران که در روز نخست رویداد جاری گریبانگیر
آنها شده بود ،ارائه کرد که از جمله آنها رفع مشکل مربوط به
دستگاههای پ ُز بود و همچنین اعالم اینکه درخصوص رعایت
پروتکلهای بهداشتی مربوط به کرونا در محل نمایشگاه تذکرهایی
داده شده و تبلیغات محیطی نیز انجام شده است.
در ادامه پرسشی درخصوص ادامه بخش مجازی نمایشگاه در
سایر ایام سال مطرح شد که سخنگوی نمایشگاه کتاب دراینباره
بیان کرد :تصمیمگیری درباره نحوه ادامه این موضوع نیازمند
تصمیم همه اعضای صنعت نشر است .نمیتوانیم فقط با در
نظر گرفتن ناشران هرچند که حلقه ابتدایی این صنعت هستند،
تصمیمگیریکنیم.
پس از این ،پرسشی نیز درباره غرفههای خالی موجود در
سالن عمومی نمایشگاه کتاب امسال مطرح شد و علی رمضانی
دراینخصوص اظهار کرد :از عجایب نشر است که عدهای از ناشران
پول میدهند و غرف ه را میگیرند اما حضور پیدا نمیکنند .اما مطابق
آییننامه با این ناشران برخورد و امکان حضور از آنها سلب خواهد
شد .البته در حال حاضر(عصر روز  ۲۲اردیبهشتماه) برخی از این
غرفههای خالی تکمیل شده و برخی دیگر نیز تعیین تکلیف خواهد
شد.
او همچنین با اشاره به ناشرانی که تنها بر روی آثار پرفروش
ناشران دیگر کار میکنند ،گفت که اصراری ندارند تا لزوما همه
غرفهها را پر کنند.
به گفته رمضانی ،در حال حاضر ،زیر دو  -سه درصد از غرفهها
خالی است که تا پایان امروز با افزایش متراژ یا جایگیری دیگر
ناشران تدبیر میشود.
سخنگوی سیوسومین نمایشگاه کتاب تهران همچنین در پاسخ
به بحث مطرحشده در زمینه ناشران کتابهای زرد بیان کرد:
موضوع رتبهبندی ناشران در دستور کار قرار دارد .همچنین مسئله
بررسی میزان تولیدی بودن آثار ،در اصل تخصیص غرفهها مورد
توجه قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این نشست خبری ،بحثی هم درمورد نرخ
ارز و همچنین انتقاد برخی ناشران خارجی درخصوص وارد کردن
کتابهایشان مطرح شد؛ علی رمضانی دراینباره نیز اظهار کرد :هر
کدام از ناشران خارجی که مطابق زمان اعالمشده کتابهایشان را
وارد گمرک نمایشگاه کردند ،آنها را تحویل گرفتهاند .اگر ناشری
دیر کتابهای خود را تحویل گرفته ،دیر هم به گمرک نمایشگاه
تحویل داده است.
به گفته او ،آثاری که اکنون هنوز در گمرک نمایشگاه کتاب
هستند« ،عمدتا» مربوط به شب گذشته(چهارشنبه شب) هستند.
او درباره بحث مطرحشده درخصوص نرخ ارز نیز گفت که قیمت
ارز در تاریخ مشخص براساس نرخ روز بانک مرکزی اعالم شده و
ناشران براساس آن نرخ ،کتابهایشان را وارد کردند .در گذشته
هم این موضوع را مطرح کردیم که چنانچه قیمت ارز تغییر کند،
با توجه به قدرت خرید مردم ،بر روی میزان خرید اثر خواهد
گذاشت.
در ادامه یکی دیگر از خبرنگاران هم پرسید که آیا سیاست برگزاری

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

برابــر رای شــماره 1401603090680000092مــورخ 1401/01/21پرونــده کالســه1400114409001000175
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی مالکیــت آقــای حمیدرضــا
ترکمــن بــه شناســنامه شــماره 935کدملــی 4322129390صــادره از قزویــن -فرزنــد ذبیحالــه در ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه تولیــدی بــه مســاحت319/10مترمربع پــالک شــماره  11اصلــی واقــع در
قزویــن بخــش 5حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو قزویــن خریــداری معالواســطه از جعفــر قربانــی و ســند اجــاره امــوال
غیرمنقــول بــه شــماره  12198مــورخ  1400/08/10دفترخانــه اســناد رســمی 81قزویــن تائیــد و محرز گردیده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد 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 وصول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/08 :
توضیحــات :برابــر رای شــماره 140160309068000093مــورخ 1401/01/21بــه میــزان ســهدانگ مشــاع از
شــشدانگ بــه نــام حامــد ترکمــن صــادر گردیــد.

علی شهسواری -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2قزوین 5991

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  1401/01/25 - 140160318019000456هیــات 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 معــراج آفتابــی فرزنــد شــیر علــی بــه شــماره شناســنامه  40صــادره از تالــش در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بر بنــای احداثــی بــه مســاحت  272/96مترمربــع پــالک فرعــی  1547از  4اصلــی مفروز
و مجــزی شــده از پــالک  82واقــع در قریــه شــکر دشــت بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای ابراهیم
حمیــدی شــکر دشــت 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 نمایند بدیهی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شــد  .م الف
 907/97تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/02/24 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1401/03/07

رئیس ثبت اسناد و امالک 5988

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  1400/11/24 - 140060318019006721هیــات 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 ســارا وهابــی فرزنــد ولــی الــه بــه شــماره شناســنامه 1083
صــادره از تالــش در  34ســهم مشــاع از  40ســهم از ششــدانگ یکبابخانــه و انبــاری و محوطــه بــه مســاحت
 1197/54مترمربــع پــالک فرعــی  255از  36اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  190واقــع در قریــه
ییالقــی نــاوان بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســردار افراســیابی نــاوان 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  907/53تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/02/10 :تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :مــورخ 1401/02/24
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مفقودی

ســندکمپانی و بــرگ ســبز موتــور ســیکلت تپــش  125ســی ســی رنــگ قرمــز بــه شــماره موتــور
 NEH125156FMi20116764شــماره تنــه  NEH125P9012941شــماره پــالک ایــران  86371 – 612مفقود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

قم 5989

آگهی ابالغ اجرائیه

بدینوســیله بــه آقــای احمــد مجــاور حائــری نــام پــدر :اســمعیل
تاریــخ تولــد  1326/11/14شــماره ملــی0039680185 :
شــماره شناســنامه 3852 :ابــالغ مــی گــردد کــه پســت بانــک
ایــران شــعبه تنکابــن بــه اســتناد قــرار داد داخلــی شــماره
 308541440910671/1مورخــه  1398/03/30راجــع بــه
وصــول مبلــغ  158/268/712ریــال بابــت اصــل طلــب و خســارت
تــا روز درخواســت اجرائیــه و روزانــه وفــق مقــررات علیــه شــما
اقــدام بــه صــدور اجرائیــه نمــده و طبــق گــزارش مأمــور آدرس
شــما مــورد شناســائی قــرار نگرفتــه اســت و بســتانکار طــی نامــه
وارده  1401000654مورخــه  1401/02/07تقاضــای درج آگهــی
ابــالغ اجرائیــه را نمــود لــذا مراتــب بــه شــما ابــالغ مــی گــردد تــا
ظــرف مهلــت بیســت روز از انتشــار نســبت بــه پرداخــت بدهــی
اقــدام نمائیــد در غیــر اینصــورت نســبت بــه ادامــه عمیــات اجرایــی
اقــدام خواهــد شــد /.م الــف1315321 :
هادی مال حسینی
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن 5998

دومین نشست خبری سیوسومین نمایشگاه کتاب تهران با پرسش و پاسخ درباره غرفههای خالی و دیگر مسائل مربوط به
این رویداد برگزار شد .سخنگوی این دوره از نمایشگاه درحالی که آماری را از بخش مجازی این رویداد اعالم کرد ،گفت :برای
پرشور شدن نمایشگاه کتاب عجله نکنید!

بعضیناشران
تصورمیکنند
که برای
بهرهمندی از
حمایتهای
دولتی باید در
نمایشگاهحضور
پیدا کنند ،ما
این ضرورت را
با بخش مجازی
برداشتیم
نمایشگاه بر پرشورتر شدن آن از لحاظ فیزیکی است یا خیر ،که
سخنگوی این دوره از نمایشگاه کتاب اظهار کرد :طبعا وقتی که
چنین نمایشگاه بزرگی برگزار میشود برای بهرهمندی مردم طراحی
میشود و مجموع تالش و هزینهها معطوف به این موضوع است.
اما نباید فراموش کنیم که کشور ما بهتازگی در حال خروج از فضای
کرونایی است و نمیتوانیم بهطور قطعی بگوییم از این بیماری
رها شدهایم بنابراین باید سیاستهای جایگزینی را داشته باشیم
برای اینکه اگر شرایط کشور به سمت پررنگتر شدن کرونا رفت،
نمایشگاه کتاب آسیب نبیند و مردم مجبور نباشند برای بهرهمندی
از نمایشگاه کتاب صرفا در آن حضور پیدا کنند .برای همین از ابتدا
برگزاری حضوری و مجازی در دستور کار نمایشگاه قرار گرفت و
اتفاقا استقبال خیلی خوبی هم از سراسر کشور از بخش مجازی
شد.
او ادامه داد :عجله نکنید برای پرشورتر شدن نمایشگاه .به تدریج
نمایشگاه پرشورتر خواهد شد و شما شور و حال سالهای گذشته
را در آن خواهید دید.

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  1400/12/17 - 140060318019007226هیــات 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 نباتعلــی شــادکام فرزنــد بهــروز بــه شــماره شناســنامه  1صــادره از رضوانشــهر در ششــدانگ
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر قســمتی از یکبابخانــه و انبــاری بــه مســاحت  189/46مترمربع پــالک فرعــی  723از 83
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  39واقــع در قریــه بــداغ بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای
میــرزا قلــی کوچکــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظــرف مدت
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 907/69
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/02/10 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1401/02/24
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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  1400/12/21 - 140060318019007275هیــات 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 اقــدس نیــک بیــن دیگــه ســرا فرزنــد شــعبان بــه شــماره شناســنامه 58
صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  749/50مترمربــع پــالک فرعــی  320از 78
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  212واقــع در قریــه دیگــه ســرا بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی آقــای ابراهیــم نیــک بیــن دیگــه ســرا 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 907/66تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/02/10 :تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1401/02/24
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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  1400/12/23 - 140060318019007307هیــات 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 معرفــت جهانگیــری مینــا آبــاد فرزنــد میــر محمــد بــه شــماره شناســنامه
 1553صــادره از اردبیــل در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  285/55مترمربــع پــالک فرعــی 1292
از  79اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  91واقــع در قریــه لمــر علیــا بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی آقــای رفیــع قدرتــی لمــر 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  907/55تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/02/10 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :مــورخ 1401/02/24
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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  1400/12/21 - 140060318019007275هیــات 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 اقــدس نیــک بیــن دیگــه ســرا فرزنــد شــعبان بــه شــماره شناســنامه 58
صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  749/50مترمربــع پــالک فرعــی  320از 78
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  212واقــع در قریــه دیگــه ســرا بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی آقــای ابراهیــم نیــک بیــن دیگــه ســرا 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  907/67تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/02/10 :تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1401/02/24
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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  1400/12/19 - 140060318019007247هیــات 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 صفــر طالبــی شــکر دشــت فرزنــد مونــس بــه شــماره
شناســنامه  1231صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و انبــاری و محوطــه بــه مســاحت 235/76
مترمربــع پــالک فرعــی  1091از  2اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  258واقــع در قریــه مریــان
بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای یعقــوب خادمــی میانکــوه 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  907/64تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/02/10 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1401/02/24
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 723ص 23ایــران  65بــه شــماره موتــور
 1465796و شــماره شاســی  1412285219306مــدل  1385برنــگ نقــره ای متالیــک بنــام شــهین رســتگاری
میانــده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(زاهدان)5992

رمضانی همچنین به عریض شدن راهروها در نمایشگاه امسال
اشاره کرد و از اینکه اگر همین جمعیت را در نمایشگاه سیودوم
میدیدید ،گمان میکردید نمایشگاه شلوغتر است گفت.
در این نشست خبری ،بحثهایی هم درباره وضعیت
پارکینگهای مصلی مطرح شد که سخنگوی نمایشگاه وعده بررسی
آنها را به خبرنگاران داد.
علی رمضانی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر با اشاره به بحث
همیشگی فروشگاه بودن نمایشگاه گفت :همین امسال هم این
بحث مطرح بود .بعضی ناشران تصور میکنند که برای بهرهمندی
از حمایتهای دولتی باید در نمایشگاه حضور پیدا کنند ،ما این
ضرورت را با بخش مجازی برداشتیم و همچنین هدف دیگر،
شفافیت در تخصیص یارانهها بوده است.
علی رمضانی سپس در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درباره
تناقض وضعیت حضور فعاالن نشر دیجیتال و صوتی که منجر
به انتشار بیانیهای از سوی آنها شد با وضعیت غرفههای خالی
و همچنین تخصیص غرفه در فضای ناشران عمومی به کتابهای

اگهی موضوع ماده  13قانون وماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجــرای مــواد مذکــور بدینوســیله امالکــی کــه برابــر اراء هیاتهــای
حــل اختــالف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی ماهــان تقاضای
ثبــت انهــا پذیرفتــه وادامــه عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون مذکــور
تجویــز گردیــده اســت بــه ترتیــب شــماره پــالک فرعــی از یــک اصلــی
وبخــش محــل وقــوع ملــک ومشــخصات مالــک یــا مالکین متقاضیــان ثبت
واقــع در بخشــهای 5و 6حــوزه ثبتــی ماهــان بشــرح ذیــل اگهــی میشــود
تــادر صورتــی کــه شــخص یــا اشــخا صــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیت
متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند بتوانــد از تارریــخ انتشــار اولیــن اگهــی
بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپس از اخذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــودرا بــه
مراجــه قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت براســاس
قانــون مذکــور مانــع مراجــع متضــر ر بــه دادگاه نخواهــد بــود
فرعیات ذیل از پالک یک اصلی واقع در ماهان بخش  5کرمان
پــالک  10634فرعــی مجــزی شــده از پــالک  3713فرعــی :اقــای منصــور
عبــد اهلل نــژاد ماهانــی بــه ش ش 6545فرزنــد محمــد حســین در
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان شــیروانی بــه مســاحت  394متــر مربــع
واقــع در ماهــان کمربنــدی کوچــه دوده ای خریــداری ازمــع الواســطه از
کریــم علــی ســعیدی ردیــف 99-243
پــالک  10635فرعــی مجــزی شــده از پــالک  3128فرعــی  .اقــای مهــدی
دســتجردی بــه ش ش  13فرزنــد حســین در ششــدانگ خانــه به مســاحت
 292متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان رســالت کوچــه  8خریــداری از
ورثــه احمــد خالقــی ردیــف 99-163
پــالک 10638مجــزی شــده از پــالک  2528فرعــی  .خانــم فائــزه شــیری
بــه ش ش 6070030850فرزنــد محمــد در ششــدانگ ســاختمان بــه
مســاحت  424متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان کشــاورزی کوچــه
ســوم ســمت راســت وجــز مالکیــن رســمی مــی باشــد ردیــف 1400-406
پــالک 10640فرعــی مجــزی شــده از پــالک  314فرعــی  .اقــای امــان اهلل
کالنتــری خاندانــی بــه ش ش  6610فرزنــد جــواد در ششــدانگ ســاختمان
بــه مســاحت  483متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه 20
وجــز مالکیــن رســمی مــی باشــد ردیــف 1400-166
فرعیات ذیل از پالک یک اصلی واقع در جوپار بخش 6کرمان:
پــالک  225فرعــی خانــم نجمــه امامــی گوهــری بــه ش ش  2229فرزنــد
غالمرضــا در ششــدانگ ســاختمان گنبــدی متروکــه بــه مســاحت 429
متــر مربــع واقــع در جوپــار خیابــان شــریعتی کوچــه . 10خریــداری
حســب االظهــار مــع الواســطه از ورثــه موســی امامــی ردیــف 1400-146
پــالک 3199فرعــی مجــزی شــده از پــالک  1753فرعــی  .خانــم کوکــب
کرباســی دهوجــی بــه ش ش  5فرزنــد حمــزه در ششــدانگ ســاختمان
بــه مســاحت  434متــر مربــع واقــع در محــی ابــاد بلــوار شــهید حســین
محمــدی کوچــه  85کــه مــع الواســطه از اقــای هوشــنگ شــهیدی زنــدی
خریــداری نمــوده اســت ردیــف 98-113
پــالک 3202فرعــی مجــزی شــده از پــالک  339فرعــی .اقــای اکبــر
زنــدی گوهرریــزی بــه ش ش  8فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک بــاب
ســاختمان بــه مســاحت 383متــر مربــع واقــع در جوپــار خیابــان توحیــد
بعــد از چهــار راه منــزل چهــارم ســمت چــپ مالــک رســمی پرونــده
ثبتــی .ردیــف 1400-2
فرعیات ذیل از پالک  4اصلی واقع در محی اباد بخش 6کرمان:
پــالک  362فرعــی مجــزی شــده از پــالک  55فرعــی -اقــای مرتضــی
پــور محــی ابــادی بــه ش ش 2980159816فرزنــد غالمرضا در ششــدانگ
ســاختمان بــه مســاحت 318متــر مربــع واقــع در محــی ابــاد خیابــان
شــهید حســین محمــدی کوچــه 24خریــداری از حــاج غالمرضــا پــور
محــی ابــادی ردیــف 99-103
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/07
5725
تارخ انتشار نوبت دوم 1401/2/24
شناسه اگهی 1308525 :

الکترونیک برخی ناشران بهصورت جداگانه و همچنین تخصیص
غرفه به فروشندگان وسایل تزئینی گفت :اگر غرفهای دیدید که
چیزی به جز کتاب میفروشد حتما به هیئت رسیدگی به تخلفات
اطالع دهید .ناشرانی بودند که در دورههای گذشته چنین تخلفاتی
داشتند و در این دوره از نمایشگاه اجازه حضور ندارند .درخصوص
قرارگیری ناشران دیجیتال ،هیچ بحثی درمورد استقرار آنها در
بخش غرفههای مواد غذایی نبوده بلکه نکته این طور بیان شده
که اینها باید در طبقه دوم شبستان حضور داشته باشند .به این
علت که بسیاری از غرفههایی که فعال نیست هزینهشان پرداخت
شده و نمیشد به کسی دیگر واگذار کرد .ناشران مهمی در بخش
طبقه دوم حضور دارند و بخش پایین شبستان فقط برای ناشران
در نظر گرفته شده بود .حتی فعالیتهای فرهنگی در ابتدا مد نظر
بود در آنجا اتفاق بیفتد که بعد از اتمام ثبتنام مجددا به بخش
باال برگردانده شده.
او در این زمینه افزود :غرفه نشر خانه کتاب هم در نمایشگاه
حضور پیدا نکرد و ما به نفع ناشران کنار رفتیم .به نظرم راه حضور
و بهرهمند کردن مردم از مسیر تعامل میگذرد نه بیانیههای
رسانهای.
سخنگوی این رویداد همچنین در پاسخ به دو پرسش دیگر ایسنا
درباره خالی بودن غرفه اتحادیه ناشران افغانستان و همچنین انتقاد
برخی ناشران مبنی بر حضور بازدیدکنندگان ،انتخاب کتابها و
سپس خرید مجازی که بهنظر با سیاست نمایشگاه در زمینه شرایط
کرونا در تناقض است ،اظهار کرد :به جز مردم تهران ،بخش زیادی
از استانهای دیگر در نمایشگاه مجازی حضور پیدا میکنند و این
موارد زیاد نیست.
او همچنین بیان کرد :کتابهای ناشران افغانستان دیر وارد کشور
شد و به همین علت هنوز غرفهشان فعال نشده است ،هر وقت
کتابهایشان برسد ،وارد غرفه و فعال میشود.
علی رمضانی در بخش ارائه آمار نمایشگاه مجازی کتاب نیز
ضمن بیان اینکه مقدار  ۴۲۰میلیون اعالمشده در روز گذشته
اشتباه و در واقع چهار میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان بوده است،
گفت :تا کنون تعداد کتابهای موجود در نمایشگاه مجازی کتاب
۱۹۶هزار و  ۷۸۷عنوان کتاب است که با سرعت در حال افزایش
است۳۳ .هزار و  ۷۴۰سفارش ثبت شده و ۹۷هزار و  ۸۰نسخه
کتاب تاکنون فروخته شده و ۳۵هزار و  ۲۴۹بسته به پست تحویل
داده شده است .مبلغ کل فروش تا ساعت  ۱۵امروز بیش از ۸۴
میلیارد ریال است .بستهها به بیش از  ۵۰۰شهر و  ۳۱استان ارسال
شده .مشهد ،قم و تهران بیشترین تعداد سفارش را داشتهاند.
همچنین تهران ،اصفهان و خراسان رضوی بیشترین دریافت کتاب
را داشتند .ناشران تهرانی بیشترین ارسال را در روز اول نمایشگاه
داشتند .بیش از  ۴۰۰مرسوله به روستاها ارسال شده که بیشترین
مربوط به مازندران است .دورترین مرسوله نیز مربوط به استان
آذربایجان شرقی و شهر چابهار بوده .هزینه ارسال مرسوالت روز
اول یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال شده که بیش از  ۷۷۰میلیون
ریال آن از محل یارانه بوده است.
در این نشست درخصوص حضور رهبر انقالب در نمایشگاه نیز
از سخنگوی نمایشگاه کتاب سوال شد که او در این زمینه پاسخ
قطعی ارائه نکرد.
او همچنین علت حضور نداشتن رئیسجمهور در مراسم افتتاحیه
امسال را حضور در جلسات ستاد تنظیم بازار عنوان کرد.

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  1401/01/24 140060318019000418هیــات 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 محمــد خســروی فرزنــد لطــف اهلل شــماره شناســنامه  4700صــادره از نجــف آبــاد در
ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 748مترمربــع پــالک فرعــی  120از  90اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از پــالک  52واقــع در قریــه بــاالده بخــش 27گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای موالقلــی علــی نــژاد 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 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.
 907/100م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  :مورخ1401/03/07

رئیس ثبت اسناد و امالک – داود نیکخواه دیگه سرا 6011

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  1401/01/24 140060318019007294هیــات 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 بهــزاد ســیفی فرزنــد محمد حســن به شــماره شناســنامه  5صــادره از تالش در ششــدانگ
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  1603/29مترمربــع پــالک فرعــی  724از  83اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از
پــالک  41واقــع در قریــه بــداغ بخــش 27گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد حســن ســیفی ینگجــه
قشــالق 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  907/103م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم  :مورخ1401/03/07

داود نیک خواه دیگه سرا – رئیس ثبت اسناد و امالک تالش 6012

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  1401/01/24 140060318019000432هیــات 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 گیــو تــاج خالقــی قوســجین فرزنــد یدالــه بــه شــماره شناســنامه  207صــادره از خلخــال
در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  222/36مترمربــع پــالک فرعــی  760از  95اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از پــالک  148واقــع در قریــه بــاالده بخــش 27گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای موالقلــی علــی نــژاد
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  907/105م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم  :مورخ1401/03/07

داود نیک خواه دیگه سرا – رئیس ثبت اسناد و امالک تالش 6013

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  1400/24/01- 140060318019000434هیــات 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 صدقعلــی نــوروزی بــاالده فرزنــد بندعلــی بــه شــماره شناســنامه  641صــادره از تالــش در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بریکبــاب بنــا بــه مســاحت99/20مترمربع پــالک فرعــی  405از  89اصلــی
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 296واقــع در قریــه گیالنــده بخــش 27گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای
بالســی تیمــوری 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 توانند از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظــرف مدت
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  907/107م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم  :مورخ 1401/03/07

داود نیک خواه دیگه سرا – رئیس ثبت اسناد تالش 6015

مفقودی

مهــارت تــردد وکیــل پایــه یــک دادگســتری متعلــق بــه آقــای مســعود فلکدهــی هوشــیار بــه شــماره ملــی
 3592784871از حــوزه قضایــی اســتان گیــالن مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 6020 .
ســند موتــور ســیکلت بوکســر قرمــز بــه شــماره پــالک  11918ایــران  126بــه شــماره موتــور
 NEOJVMBSK06227و شــماره شاســی NEO *** 125F9316198بــه نــام امیــر عبــاس آشــتیانی مفقــود
و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد

مشهد 6021

برگ سبز خودرو سواری پراید مدل  ۱۳۸۷به شماره پالک ۴۸-۷۴۳د۴۵
به شماره موتور  2321492به شماره شاسیs1412287708441بنام سهراب
اویش مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

