
آگهیشنبه / 10 دی 1401 / شماره 5274 www.ebtekarnews.com

8

کارت و معاینه فنی وبیمه نامه خودرو کامیونت سیستم زامیاد مدل1۳۹0 
به شماره پالک 17ط12۶  ایران 4۹به شماره موتور593430 به شماره شاسی

NAZPC140TBO298080بنام رستم نوری مفقود واز درجه اعتبار ساقط 
است

پالک    شماره  به   1۳۸۹ مدل  پارس  پژو  سواری  خودرو  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  موتور12489064733به  شماره  ایران4۹به  22ج4۹۳  
اعتبار  درجه  واز  مفقود  عبدل  خاتون  بنام   NAANOICA8AE268104

ساقط است

 131SE سایپا  سواری  خودرو  )شناسنامه(  سبز  وبرگ  کمپانی  سند 
شاسی  M136356340شماره  موتور  شماره  به  سفید  رنگ  98به  مدل 
NAS11100K3562835وشماره پالک 4۹ ایران ۸71د 15به نام علی امیدی 

پور مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط می باشد.

برگ سبز و کارت ماشین سواری پیکان مدل 1۳۸2رنگ سفید روغنی 
1115۸2۹7404شماره  موتور  4۹شماره  ایران  144ج25  پالک  شماره 
اعتبار  فاقد  و  انجام مفقود گردیده  نام حامد ره  شاسی ۸251۶44۹به 

می باشد

آگهی حصر وراثت 
آقای ایمان مهدوی زاد  دارای شناسنامه شماره 1۶7  به شرح دادخواست  
به کالسه 40۳/401  از این شورا  درخواست گواهی  حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده که شادروان  قدمعلی ترنانه  به شماره شناسنامه ۹0 در 
تاریخ 1401/۶/۳0  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت  آن 

مرحوم منحصر است به ..
1:  متقاضی گواهی حصر وراثت فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 1۶7  به 

تاریخ تولد 1۳۶7  صادر ه از بویراحمد فرزند متوفی.
2: مصیب ترنانه  فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 5 متولد 1۳۶۳  صادره 

از بویراحمد فرزند متوفی .
۳: اسماعیل ترنانه فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 422015554۶  به 

تاریخ تولد 1۳۶۹  صادره از بویراحمد فرزند متوفی.
4 : امین اهلل ترنانه فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه ۳02  به تاریخ تولد 

1۳۶2  صادره از بویراحمد فرزند متوفی.
5: خدیجه ترنانه فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 7۳0 به تاریخ تولد 

1۳5۸  صادره از بویراحمد فرزند دختر متوفی .
۶: ماهیجان ترنانه فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 2۸  به تاریخ تولد 

1۳۶5  صادره از بویراحمد فرزند دختر متوفی .
7: گل آفرین ترنانه فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 575 به تاریخ تولد 

1۳4۹ صادره از بویر احمد فرزند دختر متوفی .
۸: بی ناز آرامیده  فرزند ید اال به شماره شناسنامه ۳04  به تاریخ تولد 1۳۳2  

صادر ه از بویراحمد همسر متوفی.
اینک با انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور  را در یک نوبت آگهی 
مینماید  تا هر کسی اعتراضی دارد  و یا وصیت نامه  از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد  و اال گواهی صادر 

خواهد شد .
 رئیس شورای حل اختالف پاتاوه

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه شهرستان 

ساری منطقه یک
برابــر رأی شــماره 140160310001002323 مورخــه 1401/08/23 کــه در هیــأت 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند  موضــوع قان
ــید  ــای س ــه آق ــات مالکان ــاری تصرف ــک س ــه ی ــی منطق ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
ــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل  ــد ســید هاشــم نســبت ب ــی لنگــری فرزن عل
ــع در  ــی واق ــاک 3448 اصل ــمتی از پ ــع قس ــاحت 240 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ب
قریــه استخرســر بخــش یــک ثبــت ســاری خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 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 انقضای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  

ــده 1401/177 کاســه پرون
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/10

سید کاظم موسوی بشلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان ساری 9578

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 140160317180001394 – 1401/09/26 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اداره ســه اهــواز تصرفــات مالکانــه بــا 
ــنامه 273  ــماره شناس ــاس بش ــد عب ــی فرزن ــژه پاپ ــم منی ــی خان ــارض متقاض مع
ــاحت 126/78  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــهر در شش ــادره از خرمش ص
ــش  ــع در بخ ــده واق ــی از 1575 باقیمان ــاک 35 فرع ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب مت
3 اهــواز بنشــانی چنیبــه خریــداری از مالــک رســمی شــرکت فاحتــی اصفهانیهــا 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
ــه صــدور ســند  فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند میتوانن ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  ــه ای ــاه اعتــراض خــود را ب ــه مــدت دو م آگهــی ب
،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. 5/2374 

ــت اول : 1401/10/10 ــخ انتشــار نوب ــف تاری م ال
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/25

یاور مرادی گراوند رئیس ثبت اسناد و امالک    976۱ 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 140160318019003254 و 140160318019003255  - 1401/05/22 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ادیــب توکلــی قینانــی فرزنــد تــورج  بــه شــماره شناســنامه 
1270497197 صــادره از اصفهــان و اقــای ایمــان  توکلــی قینانــی فرزنــد تــورج  بــه شــماره شناســنامه 4721373198 
صــادره از اصفهــان در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه مشــاعا بالســویه بــه مســاحت ششــدانگی  302/60  مترمربع پاک 
فرعــی 1307 از 79 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 48 واقــع در قریــه لمــر علیــا  بخــش 27 گیــان خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای  هوشــنگ غفــوری لمــر محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز 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 پس 
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 .  497 907/553 م الــف  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1401/09/26 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 1401/10/10 
رئیس ثبت اسناد و امالک – فردین نورزاده   9569

مفقودی
بــرگ ســبز وکارت موتورســیکلت اتــرک CDI125  تیــپ: 125CC مــدل: 1388 رنــگ: مشــکی بــه شــماره موتــور: 
NEA*0936146  وشــماره تنــه:NEA***125A8815827   بــه شــماره پــاک: ایــران 612- 12252 مفقــود 

گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
قم    9762

مفقودی
شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ اس ال ایکــس 1/8 مــدل 1385 بــه رنــگ نقــره 
ای متالیــک بــه شــماره موتــور 12485102574 و شــماره شاســی 24226589 و شــماره انتظامــی 893 ق 27 ایــران 

95 بنــام امــان اهلل حســین زئــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
چابهار  976۳

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی  
 –  140160317001004274 شــماره  رأی  برابــر  اینکــه  بــه  نظــر 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض ــادره از هی 1401/10/04 ص
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــمتی  ــان در قس ــارض متقاضی ــه و بامع ــات مالکان ــواز تصرف ــک اه ــه ی ناحی
ــبت  ــی نس ــت متقاض ــراز مالکی ــت از اح ــواز حکای ــش 9 اه ــاک 63 بخ از پ
ــک رســمی) قاســم ســواعدی  ــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مال ب
ســند شــماره 11466 مــورخ 1393/08/08 واقرارنامــه اصاحــی شــماره 
ــاک  ــه پ ــاک 62 ب ــواز پ ــه 27 اه ــورخ 1399/12/06 دفترخان 216180 م
ــواعدی  ــم س ــای قاس ــه متقاضــی آق ــد ( ب ــواز اصــاح گردی 63 بخــش 9 اه
ــه شــماره شناســنامه 2108 و کــد ملــی 1988030870 صــادره از دشــت  ب
آزادگان فرزنــد احمــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
ــق  ــداری شــده طب ــوق خری ــاک ف ــع در قســمتی از پ ــر مرب 35840/50 مت
شــرح صــدر آگهــی و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بنــام وی محــرز گردیــده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده 
روز در روزنامــه هــای محلــی و کثیــر االنتشــار سراســری آگهــی مــی شــود در 
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب صورتیک
ــاه  ــدت دوم ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند میتوانن ــته باش داش
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــا« 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــت مان صــدور ســند مالکی
م الف :5/2371  

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/26
بهزاد مردانی 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز 9760

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مصــوب 
1390/09/20 امــاک و متقاضیانــی کــه در هیــأت موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی آمــل 
مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آنــان محــرز و رأی الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه 

شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد:
اماک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل - دهستان لیتکوه

18- اصلی) قریه پیشگون(
20 فرعــی آقــای جــواد قنبــری قمــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا ســاختمان احداثــی بــا کاربــری کشــاورزی 
ــع.  ــر مرب ــه مســاحت 1588/02 مت ــه اســت ب ــاع از ششــدانگ عرصــه موقوف ــگ مش ــه دو دان ــداری( ک ــرح دام )ط
خریــداری شــده باواســطه از شــکوفه قنبــری قمــی و مــع الواســطه از وراثیــن نادعلــی قنبــری قمــی و حمیــده چتــر 

آذر و زارع صاحــب نســق غامحســین چتــر آذر.
لــذا بــه موجــب مــاده 3- قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و ماده 
13- آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در 
شــهرها منتشــر و در روســتاها رأی هیــأت الصــاق تــا در صورتکیــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض 
داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی در روســتاها از طریــق 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 ثبت 
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 ارائه 
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 13 آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــًا اظهارنامــه 
ثبتــی پذیرفتــه نشــده، واحــد ثبتــی بــا رأی هیــأت پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود، مراتــب را در 
اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان بــه اطــاع 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./ م الــف: 143019
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/24

حسن صالحی، رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل  9770

هیأت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان 
ــون تعییــن  ــر رأی شــماره 12001850 مــورخ 1401/07/06 هیــأت اول موضــوع قان ــد ســند رســمی براب هــای فاق
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک نکا 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســید غامرضــا نظــام زاده بــه شــماره ملــی 4999515032 فرزند محمد 
در 5 دانــگ و 24 ســیر 8 مثقــال مشــاع عرصــه بــه انضمــام ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی 
بــه مســاحت 57/30 متــر مربــع از پــاک 28- اصلــی بــه کاســه 173/1400 واقــع در اراضــی نــکا بخــش 9 ثبــت نــکا 
خریــداری شــده از خانــم فریبــا ملــک محــرز گردیــده. کــه مقــدار 15 ســیر 8 مثقــال مشــاع عرصــه وقــف مــی باشــد. 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود تــا 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 اعتــراض 
دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند  مالکیــت صــادر خواهــد شــد./ م الــف: 1432722
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/24

 امیر خندان رباطی، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا   977۱

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

برابــر رای شــماره  140160318018003249  مورخــه 1401/08/28 هیــات  موضــوع  قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  حــوزه 
ــد  ــدی فرزن ــیاه بن ــف س ــه یوس ــی فاطم ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــنگر  تصرف ــک س ــت مل ثب
خــداوردی بــه شــماره ملــی  0053291905    در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  مشــتمل بــر ســاختمان  
بــه مســاحت 329/55  مترمربــع مجــزی شــده از پــالک  7  فرعــی از ســنگ  1 اصلــی واقــع در طالــم 
ســه شــنبه بخــش 12 گیــالن  کــه بــرای آن پــالک شــماره  811 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده خریــداری 
از مالــک رســمی    یوســف خــوش منظــر محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  
ــه صــدور ســند  ــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــودو در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب در دو نوبــت ب
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  اعتــراض ، دادخواســت خــود را ب
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار 

ــت دوم: 1401/10/10 م الــف 1845 ــخ انتشــار نوب ــت اول 1401/09/23تاری نوب
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل  9559

مفقودی
ســند کمپانــی خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ PARS XU7P مــدل 1401 بــه رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور 
125K0029457 و شــماره شاســی NAANA15E5NH457028 و شــماره انتظامــی 546 ق 94 ایــران 95 بنــام 

نجیــب جــدگال مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
چابهار 9764

مفقودی
شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( ، ســند کمپانــی خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ 405 جــی ال ایکــس 1/8 مــدل 
ــور 12489177623 و شــماره شاســی NAAM01CA3BR538538 و  ــه شــماره موت ــگ ســفید ب ــه رن 1389 ب

شــماره انتظامــی 987 ج 97 ایــران 85 بنــام امیــن اهلل براهوئــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
چابهار 9765

مفقودی
مجــوز حمــل ســالح شــکاری تــک لولــه کالیبــر 12 نیمــه خــودکار ســاخت کشــور ترکیــه بــه شــماره 
ــار ســاقط  ــود و از درجــه اعتب ــی 3650179733 مفق ــه شــماره مل ــوچ ب ــام غنــی بخــش بل مجــوز918409958 بن

ــد. ــی باش م
چابهار 9766

ــمتی از  ــدود قس ــد  ح ــورخ 1401/07/11 تحدی ــماره  8236/ 103 م ــد ش ــی تحدی ــرو آگه پی
امــاک حــوزه ثبتــی شهرســتان ایرانشــهر واقــع در بخــش هــای 5 و 12 بلوچســتان برابــر مــاده 

14 قانــون ثبــت بــه شــرح ذیــل جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد:
اماک واقع در قطعه یك ایرانشهر از بخش پنج بلوچستان

مزرعه اسدآباد پاک 393 اصلی 
ــم   ــد عبدالرحی ــر  فرزن ــولی ب ــه ش ــم مرضی ــی خان ــی ملک ــی از  393   اصل ــاک 1196  فرع پ
ــع واقــع در مزرعــه اســد  ششــدانگ یکبــاب منــزل  در حــال ســاختن بمســاحت 235.64 مترمرب
آبــاد خیابــان شــهید قاســم ســلیمانی  کوچــه 29 جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخش 5 بلوچســتان

پــاک 1197  فرعــی از  393   اصلــی ملکــی آقــای هــادی مارندگانــی  فرزنــد محمــد  ششــدانگ 
یکبــاب منــزل  بمســاحت 99.65 مترمربــع واقــع در مزرعــه اســد آبــاد خیابــان شــهید قاســم 

ســلیمانی کوچــه 25 جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
ــر    ــد صف ــر  فرزن ــهلی ب ــزم ش ــن ب ــای حس ــی آق ــی ملک ــی از  393   اصل ــاک 1198  فرع پ
ــاد  ــع واقــع در مزرعــه اســد آب ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 249.49 مترمرب
خیابــان شــهید قاســم ســلیمانی کوچــه 29 جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان

پــاک 1199  فرعــی از  393   اصلــی ملکــی خانــم فاطمــه رخشــانی فرزنــد مــراد ششــدانگ 
یکبــاب منــزل بمســاحت 390.61  مترمربــع واقــع در مزرعــه اســد آبــاد خیابــان ســرباز کوچــه 

11 جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
1401/ 11/ 1

مزرعه چاه جمال پاک 394    - اصلی
ــاز  ششــدانگ  ــد نی ــی فرزن ــد عمرزه ــای امی ــی آق ــی ملک ــی از 394    -  اصل ــاک 3886  فرع پ
ــع واقــع در  مزرعــه چــاه جمــال شــهر  یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 480.56 متــر مرب
ایرانشــهر خیابــان وادی رحمــت خیابــان موســی مــرادی کوچــه 23 جــزء قطعــه یــك از بخــش 

5 بلوچســتان
مزرعه عزیزآباد پاک 396    -اصلی

پــاک 1587 فرعــی از 396     - اصلــی ملکــی خانــم ســمیه ســلطانی فرزنــد شــریف  ششــدانگ 
یکبــاب منــزل بمســاحت 199.12 مترمربــع واقــع در مزرعــه عزیز|آبــاد شــهر ایرانشــهر خیابــان 

نــور کوچــه 9 جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
مزرعه کدخدایان پاک 398   -اصلی

پــاک 438 فرعــی از 398     - اصلــی ملکــی آقــای ناصــر جمالزهــی  فرزنــد عبدالقــادر  ششــدانگ 
یکبــاب منــزل بمســاحت 336.10 مترمربــع واقــع در شــهر ایرانشــهر  مزرعــه کدخدایــان خیابان 

دهــدار کوچــه 4 جــزء قطعــه یــك از بخــش 5 بلوچســتان
1401/ 11/ 02

مزرعه سرکهوران  پاک 403   -اصلی
پــاک 269  فرعــی از 403    - اصلــی ملکــی خانــم ســلطان ملــك اربــاب  رســتمی  فرزنــد جــال 
الدیــن  ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 298272.45 مترمربــع واقــع در مزرعــه 

ســرکهوران بعــد از کارخانــه آجــر فشــاری جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
مزرعه کلینك اعظم خانی پاک 407    - اصلی

پــاک 4856  فرعــی از 407    -  اصلــی ملکــی خانــم زهــرا قلندرزهــی جــال آبــادی  فرزنــد علــی  
ششــدانگ یکبــاب منــزل در حــال ســاختن  بمســاحت 145.20 متــر مربــع واقــع در روســتای  

کلینــك اعظــم خانــی  جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
پــاک 4871   فرعــی از 407    -  اصلــی ملکــی آقــای لطیــف عبدالهــی فرزنــد مــدد  ششــدانگ 
یکبــاب منــزل در حــال ســاختن بمســاحت 272.57 متــر مربــع واقــع در روســتای کلینــك اعظم 

خانــی خیابــان رضــوان کوچــه 4 جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
پــاک 4882   فرعــی از 407    -  اصلــی ملکــی خانــم خدیجــه شــیرخان زئــی   فرزنــد عبدالمجید 
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 326.60 متــر مربــع واقــع در روســتای کلینــك تــاج محمــد 

خانــی جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخش 5 بلوچســتان
ــد جنجــال  ــر   فرزن ــی ب ــای ابوبکــر شــاه ول ــی ملکــی آق ــی از 407    -  اصل ــاک 4883   فرع پ
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 224.63 متــر مربــع واقــع در روســتای کلینــك تــاج محمــد 

خانــی  جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
پــاک 4884   فرعــی از 407    -  اصلــی ملکــی آقــای شــایان نوتــی   فرزنــد نظرمحمــد ششــدانگ 
یکبــاب منــزل در حــال ســاختن بمســاحت 315.60 متــر مربــع واقــع در روســتای کلینــك تــاج 

محمــد خانــی  جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
1401/ 11/ 03

ــد   ــد  عبداالح ــی فرزن ــرزاق صالح ــای عبدال ــی آق ــی ملک ــی از 407    -  اصل ــاک 4885  فرع پ
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور  بمســاحت 349 مترمربــع واقــع در روســتای کلینــك اعظــم 

خانــی  جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
مزرعه کلینك تاج محمد خانی پاک 408    -اصلی

ــدانگ  ــداد  شش ــد خالق ــتاد  فرزن ــد اس ــای احم ــی آق ــی ملک ــی 408    -  اصل ــاک 100  فرع پ
یکقطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 4702.70  مترمربــع واقــع در مزرعــه کلینــك تــاج محمــد 

خانــی جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
ــدانگ  ــی شش ــد غامعل ــیخ فرزن ــه ش ــم فاطم ــی خان ــی ملک ــی 408    -  اصل ــاک 403  فرع پ
یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 230.80  مترمربــع واقــع در مزرعــه کلینــك شــهر ایرانشــهر 

ــان الزهــراء کوچــه 16  جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان خیاب
ــدانگ  ــداد  شش ــد خالق ــتاد  فرزن ــد اس ــای احم ــی آق ــی ملک ــی 408    -  اصل ــاک 404  فرع پ
یکقطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 6042 مترمربــع واقــع در مزرعــه کلینــك تــاج محمــد خانی 

جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
ــد حســین  ششــدانگ  ــی  فرزن ــس ناروئ ــای ادری ــی ملکــی آق ــی 408    -  اصل ــاک 405  فرع پ
یکبــاب منــزل بمســاحت 1194.58  مترمربــع واقــع در مزرعــه کلینــك تــاج محمــد خانــی جــزء 

قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
پــاک 408  فرعــی 408    -  اصلــی ملکــی آقــای مجیــد ناروئــی  فرزنــد عظیم  ششــدانگ یکقطعه 
زمیــن مزروعــی بمســاحت 2429.17 مترمربــع واقــع در مزرعــه کلینــك تــاج محمــد خانــی جزء 

قطعــه یــك ایرانشــهر از بخش 5 بلوچســتان
1401/ 11/ 04

مزرعه کلینك حسن خانی پاک 409   -اصلی
پــاک 527  فرعــی 409    -  اصلــی ملکــی خانــم عایشــه چراغــی  فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب 
منــزل بمســاحت 333.20  مترمربــع واقــع در مزرعــه کلینــك حســن خانــی جــزء قطعــه یــك 

ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
مزرعه گندمکان پاک 414 – اصلی

پــاک 4340  فرعــی از 414    -  اصلــی ملکــی آقــای رشــید ناروئــی فرزنــد بیــدر ششــدانگ یکباب 
ــان  ــع در مزرعــه گندمــکان  شــهر ایرانشــهر انتهــای خیاب ــع واق منــزل بمســاحت 250 مترمرب

شــهید بهشــتی جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
پــاک 4343  فرعــی از414    -  اصلــی ملکــی آقــای مهــدی مزارزهــی  فرزنــد رمضــان ششــدانگ 
یکبــاب منــزل بمســاحت 216.56 متــر مربــع واقــع در مزرعــه گندمــکان  خیابــان کارگــر کوچــه 

27جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
ــد قمرالدیــن  ــی  فرزن پــاک 4381  فرعــی از414    -  اصلــی ملکــی آقــای محمــد طیــب مازائ
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 411.43 متــر مربــع واقــع در مزرعــه گندمــکان  

شــهر ایرانشــهر خیابــان شــهید بهشــتی کوچــه 28 جــزء قطعــه یــك از بخــش 5 بلوچســتان
1401/ 11/ 05

مزرعه بغدانیه پاک 415   -اصلی
ــزار   ــد   م ــی  فرزن ــال زائ ــد جم ــای عبداالح ــی آق ــی ملک ــی از 415    - اصل ــاک 2690 فرع پ
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور  بمســاحت 486.17 متــر مربــع واقــع در روســتای رســول 

ــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان ــه ی ــاد جــزء قطع آب
ــد   مــزار   ــی فرزن ــم زیــن العابدیــن جمــال زائ پــاک 2691 فرعــی از 415    - اصلــی ملکــی خان
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 482.23  متــر مربــع واقــع در  روســتای رســول 

آبــاد جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
پــاک 2692 فرعــی از 415    - اصلــی ملکــی آقــای عبیدالــه  جمــال زائــی فرزنــد   مزار  ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 490.93 متــر مربــع واقــع در  روســتای رســول آبــاد جــزء 

قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
پــاک 2693 فرعــی از 415    - اصلــی ملکــی آقــای مــزار  جمــال زائــی فرزنــد   هونــك  ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 496.98 متــر مربــع واقــع در  روســتای رســول آبــاد جــزء 

قطعــه یــك ایرانشــهر از بخــش 5 بلوچســتان
1401/ 11/ 06

مزرعه چاهوکان پاک 707    -اصلی
پــاک 3294  فرعــی از 707    -  اصلــی ملکــی آقــای محمــد الیــاس گرانــی فرزنــد محمــد علــی 
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور  بمســاحت 370.90 متــر مربــع واقــع در  مزرعــه چاهــوکان 

شــهر محمــدان خیابــان مکــران  جــزء قطعــه یــك از بخــش 5 بلوچســتان
ــد   ــد محم ــوری  فرزن ــیراحمد کش ــای بش ــی آق ــی ملک ــی از 707    -  اصل ــاک 3295  فرع  پ
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور  بمســاحت 531.66 متــر مربــع واقــع در  مزرعــه چاهــوکان 

شــهر محمــدان بزرگــراه  بمپــور ایرانشــهر جــزء قطعــه یــك از بخــش 5 بلوچســتان
پــاک 3299  فرعــی از 707    -  اصلــی ملکــی عبدالوهــاب شــکری فرزند شــکر ششــدانگ یکقطعه 

زمیــن محصــور بمســاحت 332.05  مترمربــع واقــع در  مزرعــه چاهــوکان شــهر محمــدان جنــب 
بزرگــراه جــزء قطعــه یــك از بخش 5 بلوچســتان

ــت   ــد رحم ــا فرزن ــی نی ــه حقان ــل ال ــای خلی ــی آق ــی ملک ــی از 707    -  اصل ــاک 3308  فرع پ
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن  بمســاحت 318.20  متــر مربــع واقــع در  شــهر محمــدان خیابــان 

ــوی کوچــه 5 جــزء قطعــه یــك از بخــش 5 بلوچســتان مول
ــداداد   ــد خ ــنگکی فرزن ــی س ــی ب ــم گل ب ــی خان ــی ملک ــی از 707    -  اصل ــاک 3309  فرع پ
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 186 مترمربــع واقــع در چاهــوکان   شــهر محمــدان  خیابــان 

انقــاب جــزء قطعــه یــك از بخــش 5 بلوچســتان
1401/ 11/ 08

اماک واقع در قطعه یك ایرانشهر از بخش 5 بلوچستان
مزرعه آبادان   پاک 769   -اصلی

پــاک 244  فرعــی از 769    -  اصلــی ملکــی خانــم فریــده دامنــی فرزنــد غــام محمــد ششــدانگ 
یکبــاب منــزل بمســاحت 332 مترمربــع واقــع در  مزرعــه آبــادان جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر  از 

بخــش 5 بلوچســتان
اماک واقع در قطعه دو ابتر از بخش 5 بلوچستان

مزرعه کلیران   پاک 460   -اصلی
پــاک 144  فرعــی از 460    -  اصلــی ملکــی آقــای یعقــوب ســهراب زهــی فرزنــد ابابکــر ششــدانگ 
ــر از  ــه دو ابت ــران جــزء قطع ــه کلی ــع در  مزرع ــع واق ــزل بمســاحت154.90 مترمرب ــاب من یکب

بخــش 5 بلوچســتان
مزرعه کتوکان  پاک 476    -اصلی

ــداهلل ششــدانگ  ــد عب ــای گمــدر آســوده  فرزن ــی ملکــی آق ــی از 476    -  اصل ــاک 278  فرع پ
یکبــاب منــزل بمســاحت 587.10 مترمربــع واقــع در  مزرعــه کتــوکان  جــزء قطعــه دو ابتــر از 

بخــش 5 بلوچســتان
1401/ 11/ 09

اماک وافع در قطعه سه دامن از بخش 5 بلوچستان 
مزرعه کجکوش پاک 2     -اصلی

پــاک 886  فرعــی از 2     -  اصلــی ملکــی خانــم مهــری ملــك اســدی فرزنــد در محمــد ششــدانگ 
یکبــاب منــزل بمســاحت 1550.15 مترمربــع واقــع در دهســتان دامــن روســتای کجکــوش   جزء 

قطعــه ســه دامــن از بخش 5 بلوچســتان
مزرعه تاروان پاک 18    -اصلی

ــن  ــد عبدالرحم ــرد خاشــی فرزن ــون ک ــای همای ــی آق ــی ملک ــی از 18    -  اصل ــاک 352  فرع پ
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 7038.50   مترمربــع واقــع در  مزرعــه تــاروان  جــزء قطعــه 

ســه دامــن از بخــش 5 بلوچســتان
اصلی شهر

پــاک 2051     -  اصلــی ملکــی آقــای ادریــس ناروئــی  فرزنــد حســین ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
مزروعــی  بمســاحت 39767.32 مترمربــع واقــع در  پشــت رودخانــه جــزء قطعــه یــك ایرانشــهر 

از بخــش 5 بلوچســتان
1401/ 11/ 10

اماک وافع در قطعه دو بزمان از بخش 12 بلوچستان
مزرعه بزمان پاک یك اصلی

پــاک 1398  فرعــی از 1    -  اصلــی ملکــی خانــم فاطمــه رزمگــه فرزنــد للــو ششــدانگ یکبــاب 
ــان ســلطان  ــاد خیاب ــع واقــع در  مزرعــه بزمــان  غریــب آب منــزل بمســاحت 663.43 متــر مرب

خراســان 10 جنوبــی  جــزء قطعــه دو بزمــان از بخــش 12 بلوچســتان
ــد کریمــداد   ــم حــوا ســهراب زهــی اصــل فرزن ــی ملکــی خان ــی از 1    -  اصل ــاک 1400  فرع پ
ششــدانگ یکبــاب منــزل بمســاحت 383.10  متــر مربــع واقــع در  مزرعــه بزمــان بلــوار والیــت 

کوچــه مســجد قائــم )س( جــزء قطعــه دو بزمــان از بخــش 12 بلوچســتان
مزرعه گیمان پاک 11  -اصلی

پــاک 202 فرعــی از 11    -  اصلــی ملکــی آقــای علــی ســهراب زاده فرزنــد لشــکری  ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 29068.35 متــر مربــع واقــع در  مزرعــه گیمــان جــزء قطعه 

دو بزمــان از بخــش 12 بلوچســتان
1401/ 11/ 11

مزرعه کریم آباد سمسور پاک 185    -اصلی
پــاک 185  -  اصلــی ملکــی آقــای عبدالرضــا قنبرزهــی   ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی 
بمســاحت 59430 مترمربــع واقــع در  مزرعــه کریــم آبــاد سمســور  جــزء قطعــه دو بزمــان  از 

بخــش 12 بلوچســتان

اماک واقع در قطعه سه دلگان از بخش 12 بلوچستان
مزرعه چاه زیارت جلگه پاک 39  اصلی

پــاک 13  فرعــی از 39     -  اصلــی ملکــی آقــای محمــد شــیرانی فرزنــد عیدو  ششــدانگ یکقطعه 
زمیــن مزروعــی بمســاحت 257023.80 مترمربــع واقــع در  روســتای چــاه زیــارت  جــزء قطعــه 

ســه دلــگان  از بخــش 12 بلوچســتان
1401/ 11/ 12

مزرعه چاه کیچی پاک 152   -اصلی
پــاک 384   فرعــی از 152    -  اصلــی ملکــی خانــم رابیــه بهــزادی فرزنــد عبدالغفــور  ششــدانگ 
یکبــاب منــزل بمســاحت 1997.40 مترمربــع  واقــع در  مزرعــه چــاه کیچــی جــزء قطعــه ســه 

دلــگان از بخــش 12 بلوچســتان
مزرعه حسین آباد پاک 215   -اصلی

پــاک 67   فرعــی از 215    -  اصلــی ملکــی  خانــم کپــوت بامــری فرزنــد کریــم ششــدانگ یکبــاب 
منــزل  بمســاحت  178.80 مترمربــع واقــع در  روســتای حســین آبــاد جــزء قطعــه ســه دلــگان 

از بخــش 12 بلوچســتان
مزرعه چاهشور 2  پاک 299    -اصلی

پــاک 498  فرعــی از 299    -  اصلــی ملکــی آقــای محمــد جمشــیرزهی فرزنــد درویش ششــدانگ 
ــع واقــع در  روســتای چاهشــور دو  جــزء  یکقطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 22845 مترمرب

قطعــه ســه دلــگان  از بخــش 12 بلوچســتان
1401/ 11/ 13

مزرعه حمید آباد پاک 349    -اصلی
پــاک 164 فرعــی از 349  -  اصلــی ملکــی آقــای صیــف الــه بامــری فرزنــد اصغــر   ششــدانگ 
ــاد جــزء  ــع در  روســتای حمیدآب ــع واق ــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 83817.3 مترمرب یکقطع

قطعــه ســه دلــگان  از بخــش 12 بلوچســتان
مزرعه چیل کنار  پاک 368    -اصلی

پــاک 58 فرعــی از 368  -  اصلــی ملکــی آقــای شهدوســت فوالدی فرزند شــیرمحمد   ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 138847.82  مترمربــع واقــع در  روســتای چیــل کنــار جزء 

قطعــه ســه دلــگان  از بخش 12 بلوچســتان
پــاک 59 فرعــی از 368  -  اصلــی ملکــی خانــم روزخاتــون فــوالدی فرزنــد بهادیــن   ششــدانگ 
یکبــاب منــزل بمســاحت 4093.60 مترمربــع واقــع در  روســتای چیــل کنــار جــزء قطعــه ســه 

دلــگان  از بخــش 12 بلوچســتان
ــد قاســم ششــدانگ  ــوالدی دار فرزن ــای هاشــم ف ــی ملکــی آق ــی از 368  -  اصل ــاک 60 فرع پ
یکقطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 64  /13989 مترمربــع واقــع در  روســتای چیــل کنــار جــزء 

قطعــه ســه دلــگان  از بخــش 12 بلوچســتان
مزرعه احمد آباد گورک  پاک 397    -اصلی

پــاک 7 فرعــی از 397  -  اصلــی ملکــی آقــای مصــری ناروئــی  فرزنــد شــه بیــك   ششــدانگ 
ــع در بخــش جلگــه چــاه هاشــم   ــع واق ــی بمســاحت 153913 مترمرب ــن مزروع ــه زمی یکقطع

ــگان  از بخــش 12 بلوچســتان ــاد گــورک جــزء قطعــه ســه دل روســتای احمــد آب
1401/ 11/ 14

ــوق راس  ــاک ف ــد حــدود ام ــه تحدی ــن نام ــواد 74و86 آئی ــی و م ــرض ثبت ــای معت ــده ه پرون
ســاعت 8 صبــح شــروع وبعمــل خواهــد آمــد لــذا بــر حســب مــاده 14 قانــون ثبــت بــه مالکیــن 
وصاحبــان امــاک مجــاور پاکهــای فــوق الذکــر اعــام مــی گــردد تــا در محــل حضــور بهــم 
رســانندو چنانچــه هــر یــك از صاحبــان امــاک یــا نماینــده قانونــی آنهــا در موقــع تحدیــد حدود 
در محــل حاضرنباشــند تحدیــد حــدود امــاک فــوق بــر طبــق مــاده 15 قانــون ثبــت بــا حضــور 
و معرفــی مجاوریــن بعمــل خواهــد آمــد و اعتــراض آنهــا برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
تحدیــد حــدود بمــدت 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد ضمنــا برابــر تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون 
تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معتــرض ثبتــی و مــواد 74و86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معترضیــن از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت اعتــراض 
خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی الزم از مرجــع مذکــور اخــذ وبــه ایــن اداره 
تســلیم نماینــد  در  غیــر اینصــورت  متقاضــی ثبــت  یــا نماینــده قانونــی وی  میتواند  بــه  دادگاه  
مربوطــه  مراجعــه  و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریــا فــت و بــه اداره ثبــت تســلیم واداره 

ثبــت بــدون توضیــح بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را  بــا رعایــت مقــررات ادامــه دهــد.
  تاریخ انتشار 1401/10/10

اردشير محمودي
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ايرانشهر    9757

شناسه آگهی : 1430719     م الف : 1009  

»سال توليد؛ دانش بنيان ، اشتغال آفرين گرامی باد«
اگهی تحديد حدود عمومی سال 1401 
امالك حوزه ثبتی شهرستان ايرانشهر

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

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مصــوب 
1390/09/20 امــاک و متقاضیانــی کــه در هیــأت موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر 
مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آنــان محــرز و رأی الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه 

شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد:
اماک متقاضیان واقع در قریه اندرور پاک 2 اصلی بخش 3 قشاقی

1294 فرعــی آقــا/ خانــم اســنفدیار وازی انــدرور فرزنــد حســینعلی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
احداثــی بــه مســاحت 265/53 مترمربــع خریــداری بــدون واســطه/ بــا واســطه از حســنعلی وازی.

لــذا بــه موجــب مــاده 3- قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و ماده 
13- آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در 
شــهرها منتشــر و در روســتاها رأی هیــأت الصــاق تــا در صورتکیــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض 
داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی در روســتاها از طریــق 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 ثبت 
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 ارائه 
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 13 آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــًا اظهارنامــه 
ثبتــی پذیرفتــه نشــده، واحــد ثبتــی بــا رأی هیــأت پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود، مراتــب را در 
اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان بــه اطــاع 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./ م الــف: 1253133
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/24

صفر رضوانی، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 9772

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی و بــه اســتناد تبصره 
مــاده 13 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون اخیــر الذکــر تحدیــد حــدود امــاک مشــروحه ذیــل در ســاعت و تاریــخ 

هــای مقــرر در محــل وقــوع ملــک بــه شــرح ذیــل بــه عمــل خواهــد آمد.
اماک متقاضیان واقع در قریه اندرور پاک 2 اصلی بخش 3 قشاقی

1294 فرعــی آقــا/ خانــم اســنفدیار وازی انــدرور فرزنــد حســینعلی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
احداثــی بــه مســاحت 265/53 مترمربــع خریــداری بــدون واســطه/ بــا واســطه از حســنعلی وازی.

ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/11/01 لــذا از متقاضیــان و مالکیــن امــاک مجــاور و صاحبان حقــوق ارتفاقی 
دعــوت مــی شــود در وقــت مقــرر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور 
متقاضــی و یــا نماینــده قانونــی آنــان طبــق مــاده 15 قانــون ثبــت ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف 
مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهــد شــد معترضیــن مــی تواننــد بــه اســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت و مــواد 74 و 86 
آییــن نامــه قانــون ثبــت ظــرف مــدت 30 روز از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتباً 
بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه واحــد ثبتی مبــادرت بــه تقدیم دادخواســت 
بــه مرجــع قضایــی نماینــد. در غیــر اینصــورت بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیم دادخواســت توســط متقاضــی و یــا نماینده 
قانونــی وی و بــدون توجــه بــه اعتــراض واصلــه عملیــات ثبتــی با رعایــت مقــررات ادامه مــی یابــد./ م الــف: 1432892

تاریخ انتشار: 1401/10/10
 صفر رضوانی، رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر 9773

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

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع  قان ــات  موض ــه 1401/08/28 هی ــماره  140160318018003253  مورخ ــر رای ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  حــوزه ثبــت ملــک ســنگر  
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی    رحیــم حــق دوســت فرزنــد علــی داد بــه شــماره ملــی  0320905535   
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  مشــتمل بــر ســاختمان  بــه مســاحت 330/60  مترمربــع مجــزی شــده از پــاک 7   
فرعــی از ســنگ  1 اصلــی واقــع در طالــم ســه شــنبه بخــش 12 گیــان  کــه بــرای آن پــاک شــماره  812 فرعــی در 

نظــر گرفتــه شــده خریــداری از مالــک رســمی    یوســف خــوش منظــر محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب  در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــودو در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت 2 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 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل  9556 

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/23          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/10              م الف 1842

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

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع  قان ــات  موض ــه 1401/08/28 هی ــماره  140160318018003247  مورخ ــر رای ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  حــوزه ثبــت ملــک ســنگر  
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی     زینــب دمرلــی ابهــر فرزنــد محمــد  بــه شــماره ملــی  0050617273   در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  مشــتمل بــر ســاختمان  بــه مســاحت 330/60  مترمربــع مجــزی شــده از پــاک 7   
فرعــی از ســنگ  1 اصلــی واقــع در طالــم ســه شــنبه بخــش 12 گیــان  کــه بــرای آن پــاک شــماره  813 فرعــی در 

نظــر گرفتــه شــده خریــداری از مالــک رســمی    یوســف خــوش منظــر محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب  در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــودو در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت 2 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 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل 9557 

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/23        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/10       م الف 1844

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

برابــر رای شــماره  140160318018003251  مورخــه 1401/08/28 هیــات  موضــوع  قانــون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  حــوزه ثبــت ملــک ســنگر  تصرفــات 
مالکانــه و بامعــارض متقاضــی    زهــرا یوســف  ســیاه بنــدی فرزنــد خــداوردی بــه شــماره ملــی  0037451510   در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  مشــتمل بــر ســاختمان  بــه مســاحت 329/36  مترمربــع مجــزی شــده از پــاک  7   
فرعــی از ســنگ  1 اصلــی واقــع در طالــم ســه شــنبه بخــش 12 گیــان  کــه بــرای آن پــاک شــماره  810 فرعــی در 

نظــر گرفتــه شــده خریــداری از مالــک رســمی    یوســف خــوش منظــر محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب  در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــودو در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت 2 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 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل 9558

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/23       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/10      م الف 1843


