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خبر خبر

اشرار مسلح چیتگر بازداشت شدند
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت 
یک کالهبردار ۴۰ میلیاردی و دو شرور مسلح در 

محله چیتگر خبر داد.
ایسنا، سرهنگ جلیل موقوفه ای به  به گزارش 
تشریح دو ماموریت پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
این  از  یکی  گفت:  و  پرداخت  اخیر  روزهای  در 
پرونده ها مربوط به دستگیری یک کالهبردار ۴۰ 
میلیاردریالی است. رسیدگی به این پرونده در پی 
مراجعه تعدادی از کسبه محله ولنجک به پلیس 
و اعالم شکایت از یک کالهبردار با ظاهری خوش 

تیپ در دستورکار ماموران کالنتری قرار گرفت.
وی ادامه داد: با تجمیع پرونده های مشابه و 
شد  مشخص  آمده  دست  به  اطالعات  پاالیش 
که متهم با ظاهری فریبنده به واحدهای صنفی 
مغازه  اعتماد  جلب  و  زبانی  چرب  با  و  مراجعه 
داران کاالی مورد نظر را خریداری کرده، اما هنگام 
پرداخت وجه کاال از متصدیان مغازه خواسته که 
خود شخصا از دستگاه کارتخوان استفاده کند و 
در نهایت مبالغ کمتری را از ارزش کاال واریز کرده 
در  اینکه  به  اشاره  با  موقوفه ای  سرهنگ  است. 
تحقیقات میدانی تصویری از متهم و مشخصات 
ظاهری وی به دست آمد، گفت: گشت زنی های 
انتظامی ادامه داشت تا اینکه روز گذشته تیمی از 
ماموران کالنتری متهم را در داخل مغازه ای مشاهده 
و در یک عملیات ضربتی وی را حین ارتکاب جرم 
دستگیر کردند. وی با بیان اینکه پس از بازرسی 
کالهبرداری  اموال  ارزش   کارشناسان  اولیه  های 
شده را بیش از ۴۰ میلیارد ریال اعالم کردند، گفت: 
با تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی و 

اخذ دستور قضائی به دادسرا مربوط معرفی شد.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ همچنین از 
دستگیری اراذل مسلح در محله چیتگر خبر داد و 
گفت: عوامل عملیات کالنتری چیتگر با اشرافیت و 
هوشمندی خود مطلع شدند افرادی به وسیله کلت 
کمری اقدام به ترساندن افراد و زورگیری و درگیری 
مقام  با  هماهنگی  نیز  راستا  همین  در  کرده اند. 
قضائی انجام شده و ماموران به محل مورد نظر 
اعزام شدند. وی ادامه داد: ماموران پس از حضور 
در محل در یک عملیات منسجم پلیسی متهمان 
موردنظر را یک ساعت پس از یک درگیری خیابانی 
بود،  شده  شهروند  یک  شدن  مجروح  منجر  که 
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. موقوفه ای 
تصریح کرد: بررسی سوابق متهمان ۳۰ و ۳۶ ساله 
نشان داد که آنان دارای سابقه کیفری و تحمل 
دوباره   آزادی،  از  بودند که پس  زندان  در  حبس 
اقدام به اخاذی و درگیری با سالح گرم کرده بودند.

بحران در نظام سالمت انگلیس
سلطنتی  کالج  رئیس  بویل،  آدریان  دکتر 
در  تأخیر  گفت:  انگلیس  پزشکی  فوریت های 
در  اورژانس  بخش های  در  بیماران  پذیرش 
انگلیس باعث مرگ ۳۰۰ تا ۵۰۰ بیمار در هفته 

می شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس داده های خدمات 
سال  نوامبر  ماه  در  انگلیس،  بهداشت  ملی 
گذشته میالدی )۲۰۲۲( ۳۷ هزار و ۸۳۷ بیمار 
بیش از ۱۲ ساعت برای پذیرش در بخش های 
اورژانس منتظر ماندند و این درحالیست که این 
رقم در نوامبر سال ۲۰۲۱ میالدی، ۱۰ هزار و ۶۴۶ 

بیمار بوده است.
این  در  ماه دسامبر  آمار رسمی  این حال  با 

زمینه تاکنون منتشر نشده است.
بویل در سخنانی که روز یکشنبه چندین رسانه 
انگلیسی آن را نقل کردند، افزود: آنچه که اکنون 
آن  شاهد  طوالنی  انتظارهای  این  با  ارتباط  در 
هستیم، افزایش مرگ و میر بیماران است و فکر 
می کنیم هر هفته در نتیجه تأخیر در پذیرش 
مراقبت های  بخش های  مشکالت  و  بیماران 
از  اورژانسی، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن جان خود را 

دست می دهند.
ازدحام بیماران  در بحبوحه اعتصاب یا غیبت 

پرسنل بیمارستانی
بیشتر  شیوع  دلیل  به  زمستان  در  معموال 
و  شلوغ تر  بیمارستان ها  فصلی،  بیماری های 
این  و  بیشتر می شود  آنها  به  تعداد مراجعات 
دسامبر،  ماه  در  انگلیس  که  است  درحالی 
شاهد اعتصاب پرستاران و کارکنان آمبوالنس و 

همچنین شیوع شدید آنفلوآنزا نیز بوده است.
بر اساس گزارش های خدمات ملی بهداشت 
کریسمس،  به  منتهی  هفته  در  انگلیس، 
آنفلوآنزا در  به  ابتال  اثر  بر  بیمار  روزانه ۳۷۴۶ 
بیمارستان های این کشور بستری شدند که این 
رقم در هفته قبل از آن ۲۰۸۸ بیمار در روز بوده 

است.
به گزارش راشاتودی، همچنین با وجودی که 
موارد ابتال به کووید-۱۹ در سراسر انگلیس هنوز 
کم است اما غیبت کارکنان به علت ابتال به این 
ویروس در ماه دسامبر )یک ماه اخیر( نسبت به 

ماه نوامبر افزایش داشته است.

سازمان هواشناسی کشور نسبت به پایداری و کاهش 
کیفیت هوا در تهران و کرج هشدار قرمزرنگ صادر کرد.
سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار قرمزرنگ 
از تداوم پایداری و سکون هوا و کاهش کیفیت هوا از 
سه شنبه )۱۳ دی ماه( تا پیش از ظهر چهارشنبه )۱۴ 

دی ماه( در تهران و کرج خبر داد.
شاخص های  افزایش  احتمال  مخاطره  این  براثر 
آلودگی هوا، افزایش غلظت آالینده ها، کاهش کیفیت 
وضع هوا در حد بسیار ناسالم برای تمام گروه ها و در 
صورت مهار منابع آالینده ثابت و متحرک کاهش تا حد 

ناسالم وجود دارد.
سازمان هواشناسی برای کاستن از آسیب های چنین 
فعالیت  کنترل  و  خودروها  تردد  کاهش  وضعیتی، 
بر  تاکید  آالینده،  واحدهای صنعتی، مدیریت منابع 
از  پرهیز  گروه ها،  تمام  برای  غیرضروری  تردد  عدم 
فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز، اتخاذ تدابیر 
مدیریتی الزم برای جلوگیری از افزایش غلظت آالینده ها 

تا حد بسیار ناسالم را توصیه می کند.
به گزارش ایسنا، اداره کل هواشناسی استان تهران با 
صدور هشدار نارنجی رنگ از  ادامه پایداری جو، تشدید 
آلودگی هوا و افزایش غلظت آالینده های جوی به ویژه 
ذرات معلق کمتراز ۲.۵ از دوشنبه تا چهارشنبه ) ۱۲ تا 

۱۴ دی( خبر داد.
این شرایط جوی در شهرستان های تهران همچون 
پیشوا،  پردیس،  پاکدشت،  بهارستان،  اسالمشهر، 
مالرد،  قرچک،  کریم،  رباط  شهریار،  ری،  قدس، 
انتظار  ورامین و جنوب شهرستان شمیرانات مورد 

است.
بر اثر این مخاطره تداوم و تشدید وضعیت آلودگی 
هوا در حد ناسالم برای تمام گروه ها و در صورت عدم 
مهار منابع آالینده ثابت و متحرک شاخص آلودگی در 

محدوده بسیار ناسالم قرار خواهد گرفت.
اداره کل هواشناسی استان تهران مدیریت جدی و 
از  موثر جهت کاهش منابع آالینده ثابت و متحرک 
جمله اتخاذ تدابیر الزم برای کاهش تردد خودروها و 
فعالیت واحدهای صنعتی عدم تردد غیر ضروری برای 
تمام گروه ها، اجتناب از فعالیت فیزیکی و ورزشی در 
را  بهداشتی و درمانی  باش مراکز  آماده  و  باز  فضای 

توصیه می کند.
هشدار قرمزرنگ باالترین سطح هشدار است که در 
آن پیش بینی می شود که یک پدیده جوی خسارت های 
سازمان  این رو  از  باشد.  داشته  دنبال  به  وسیعی 
دستگاه های  به  قرمز  هشدار  صدور  با  هواشناسی 
مختلف اعالم می کند که وارد عمل شوند و اقداماتی 
را برای کاهش خسارات وقوع پدیده های جوی انجام 

دهند.
در هشدار نارنجی رنگ سازمان هواشناسی پیش بینی 
می شود که پدیده ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته 
را سبب شود. هشدار  احتمالی  باشد و خسارت های 
نارنجی برای آماده باش دستگاه های مسئول برای مقابله 

با یک پدیده خسارت زا صادر می شود.

آمادگی پلیس برای اجرای مصوبات کمیته آلودگی 
هوا

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد که در راستای 
کاهش آلودگی هوا در شهر تهران پلیس آمادگی اجرای 

کامل مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا را دارد.
سردار حسین رحیمی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
تهران  در  هوا  آلودگی  کاهش  برای  پلیس  اقدامات 
گفت:  موضوع آلودگی هوا، موضوعی نیست که در 
آن فقط یک یا دو دستگاه مسئولیت داشته باشند و 
بلکه دستگاه های زیادی در این حوزه دارای مسئولیت 
اتفاقا  دهند.  انجام  را  خود  وظایف  باید  و  هستند 
موارد  این  از  یکی  بودم،  گفته  قبال هم  که  همانطور 
توجه به قانون هوای پاک است و الزم است که تمام 
دستگاه ها به وظایفی که براساس این قانون برایشان 

تعریف شده عمل کنند.
وی با بیان اینکه پلیس نیز به وظایفی که در این 
قانون برایش تصویب شده عمل می کند، گفت:  عالوه 
بر آن ما اعالم می کنیم که آمادگی اجرای کامل مصوبات 
کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران را داریم. به 
عنوان مثال همین اجرای طرح زوج و فرد از در منازل 
بعد از چندین سال دوباره در جلسه ای با حضور وزیر 
کشور تصویب شد و ما هم اجرای آن را پذیرفتیم و این 

طرح به اجرا درآمد.
احتمال  درباره  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
ممنوعیت تردد پالک  شهرهای دیگر و نیز اجرای دیگر 

محدودیت های تردد در معابر تهران در هنگام آلودگی 
هوا نیز گفت: مبنای ما بر اساس مصوباتی است که 
از کمیته اضطرار آلودگی هوا اعالم می شود و اینطور 
تاکنون  کنیم.  اجرا  را  آن  خودسرانه  ما  که  نیست 
چنین مصوبه ای نداشتیم و ما هم چنین چیزی را اجرا 
تخصصی  جلسات  در  مختلف  موضوعات  نکرده ایم. 
مطرح شده و در این جلسات کارشناسان پلیس نیز 
حضور داشته و نظرات خود را ارائه می دهند. در نهایت 
هم آنچه که به تصویب برسد و اجرایش بر عهده پلیس 

قرار داشته باشد اجرا خواهد شد.
افزود:  مواردی هم که در قانون پیش بینی  رحیمی 
شده، مانند برخورد با خودروهای آالینده، فاقد معاینه 
فنی و ... همواره و در تمام روزهای سال اجرا می شود 
و موضوعی نیست که اجرایش موقتی و مقطعی باشد.

استقرار اورژانس در میادین پایتخت
به  اشاره  با  تهران  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
باش  آماده  تداوم  از  تهران  هوای  آلودگی  وضعیت 
از  که  خواست  مردم  از  و  داد  خبر  بحران  مدیریت 

ترددهای غیرضروری پرهیز کنند.
به گزارش ایسنا، حامد یزدی مهر با اشاره به وضعیت 
آلودگی هوای شهر تهران گفت: طبق گزارش سازمان 
هواشناسی از امروز دوشنبه ۱۲ دی ماه تا چهارشنبه، 
وضعیت آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه ها 
ادامه خواهد داشت و در صورت عدم مهار منابع آالینده 
ثابت و متحرک شاخص آلودگی تا حد بسیار ناسالم را 

خواهیم داشت.
داد:  ادامه  تهران  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
در همین راستا توصیه اکید مدیریت بحران به همه 
مردم و شهروندان عدم فعالیت در فضای باز و تردد 

غیرضروری است.
در  اورژانس  نیروهای  اکنون  هم  گفت:  مهر  یزدی 
میادین پرتردد پایتخت مستقر هستند و شهروندان 
سردرد،  بینی،  دو  نفس،  تنگی  احساس  صورت  در 
سرگیجه، تهوع می توانند به عوامل اورژانس مراجعه 
کنند تا به مشکل آنها رسیدگی و اقدامات الزم انجام 

شود.
همچنین  تهران  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
به مدیریت منابع آالینده تاکید کرد و افزود: در ایام 
بهترین  نارنجی  در سطح صدور هشدار  هوا  آلودگی 
راهکار برای همه گروه های حساس، افراد دارای بیماری 
زمینه ای، سالمندان و کودکان و بانوان باردار ماندن در 
منزل است چرا که طبق توصیه های سازمان بهداشت 
جهانی غلظت ذرات معلق در هوای پایتخت در شرایط 
کنونی با استاندارد فاصله دارد و به هیچ عنوان مناسب 

این افراد نیست.
یزدی مهر اظهارکرد: با توجه به اعالم گروه سالمت 
هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت مهم ترین آالینده در 
هوای کالنشهر تهران ذرات معلق PM۲.۵ است و این 
ذرات اثرات زیادی بر سالمت انسان دارد و مهم ترین 

عامل خطرناک در هوا برای انسان ها به شمار می رود.

صدور هشدار »قرمز« برای تهران و کرج

نفس کشیدن سخت است!
این روزها هوای کالنشهرها به شدت آلوده است. اگر چشمتان می سوزد، نفستان تنگ می شود و در کل نفس کشیدن برایتان سخت است، شما تنها 

نیستید، بلکه همه مردم پایتخت و استان های دیگر درگیر بحران آلودگی هوا هستند که سال هاست برای آن اقدامی نشده است.

موضوع آلودگی 
هوا، موضوعی 
نیست که در 
آن فقط یک 

یا دو دستگاه 
مسئولیت داشته 

باشند و بلکه 
دستگاه های 

زیادی در این 
حوزه دارای 

مسئولیت 
هستند و باید 
وظایف خود را 

انجام دهند

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 1401/09/28 هی ــماره  140160318018003801  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 بالمعــارض متقاضــی  نســرین باباخانــی ســنگری فرزنــد بابائــی  بــه شــماره ملــی  6539165730   
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بانضمــام ســاختمان احداثــی بــه مســاحت 243/23  مترمربــع  بــا کاربــری مســکونی 
مجــزی شــده از پــالک 38 فرعــی از ســنگ 2 اصلــی واقــع در آقاعســگری بخــش 12 گیــالن کــه بــرای آن پــالک 

شــماره  935 فرعــی در نظــر  شــده خریــداری از مالــک رســمی بابایــی باباخانــی گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع 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. تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1401/10/13 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/10/28   م الــف 2196
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل 9852

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 1401/09/30 هی ــماره  140160318018003827  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 بالمعــارض متقاضــی   هــادی رمضــان پــور فرزنــد محمدعلــی  بــه شــماره ملــی  6839900061   
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  بــه مســاحت 852  مترمربــع کــه مقــدار 317/89 مترمربــع آن  بــا کاربری مســکونی  
و مقــدار 416/48 مترمربــع آن بــا کاربــری مزروعــی و مســاحت 117/63  مترمربــع آن در حریــم خیابــان 25 متــری 
قــرار دارد. مجــزی شــده از پــالک 165 فرعــی از ســنگ 24 اصلــی واقــع در قاضیــان بخــش 12 گیــالن کــه بــرای 

آن پــالک شــماره 557 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده،  خریــداری از مالــک رســمی علــی علیجانــی گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع 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 
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ  تس ــاه از تاری ــک م ی
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس

ــف 2202 خواهــد شــد. م ال
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل 9853

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/10/13   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/28

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  140160318018002504  مورخــه 1401/07/11 هیــات  موضــوع  قانــون تعییــن تکلیــف 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی  ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی اراضــی و س ــت ثبت وضعی
ســنگر  تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی   فــرزاد نیــک بیــن شهرســتانی فرزنــد حســن  بــه شــماره ملــی  
ــری مســکونی  ــا کارب ــع  ب ــه مســاحت 250  مترمرب ــه ب ــه و محوط ــاب خان 6539734069   در ششــدانگ یکب
و ذکــر حقــوق ارتفاقــی مجــزی شــده از پــالک 77 و غیــره متصــل بهــم فرعــی از ســنگ 24 اصلــی واقــع در 
قاضیــان بخــش 12 گیــالن کــه بــرای آن پــالک شــماره  556 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  خریــداری از مالــک 

رســمی محمدتقــی آب بنــدی گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع 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. تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1401/10/13 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/10/28   م الــف 2203
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل 9854

 هیات موضوع قانون  تعیین 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 اراضــی و ســاختمان 
ــون  ــوع قان ــه 1401/09/02 موض ــماره  140160318001002215 مورخ ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد  س ــای فاق ه
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات  مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم شــهربانو فرزانــه ثانــی بــه شناســنامه شــماره  
742 کدملــی 2594018279   صــادره از رشــت  فرزنــد رضــا در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 
222/67 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 234 از پــالک شــماره  2 فرعــی از اصلــی 8 واقــع در یوســف محلــه  بخش 
9 گیــالن حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بــه نــام مالــک رســمی اولیــه محمدعلــی میرزایــی احــراز مالکیــت 
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه 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. تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/10/13 تاریــخ 

انتشــار نوبــت دوم  1401/10/28
فرزانه شال- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 9855

م الف 2182

مفقودی
شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( خــودرو ســواری سیســتم پرایــد تیــپ جــی ال ایکــس آی- مــدل 1388 بــه رنــگ 
ســفید-روغنی بــه شــماره موتــور 2922003 و شــماره شاســی S1412288971064 و شــماره انتظامــی 835 ط 46 

ایــران 45 بنــام فرزانــه کریمــی نــژاد کیشــکی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
زاهدان9856

آگهــی تغییــرات شــرکت ســهامی خــاص مهندســی بتــن 
ســازه تانیــا صنعــت شــیراز بــه شناســه ملــی 14007926094 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع  ــه شــماره ثبــت 49396 ب و ب
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1401،09،09 
ــرح  ــره بش ــت مدی ــاء هیئ ــد اعض ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ذیــل تعییــن گردیدنــد: آقــای علــی رضــا اســحقی بــه 
ــی  ــه کدمل ــوش زارع ب ــم مه ــی 2290989436 و خان کدمل
2433193907 بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد آقــای 
ــمت  ــه س ــی 2281957829 ب ــه کدمل ــی ب ــد دوکوهک محم
بــازرس اصلــی و آقــای محمــد جــواد رحیمــی پردنجانــی بــه 
کدملــی 2420783295 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای 
ــکار  ــه ابت ــد روزنام ــاب گردیدن ــی انتخ ــال مال ــک س ــدت ی م

جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 
 9832  )1435619(

آگهــی تغییــرات شــرکت ســهامی خــاص مهندســی بتــن ســازه تانیــا صنعــت شــیراز 
بــه شناســه ملــی 14007926094 و بــه شــماره ثبــت 49396 بــه اســتناد صورتجلســه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1401،09،10 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ســمت اعضــاء هیئــت 
مدیــره بشــرح ذیــل تعییــن گردیــد: خانــم مهــوش زارع بــه کــد ملــی 2433193907 بــه 
ســمت رئیــس هیــات مدیــره آقــای علــی رضــا اســحقی بــه کــد ملــی 2290989436 بــه 
ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور 
شــرکت بــه امضــاء مدیرعامــل و رییــس هیــات مدیــره هــر کــدام بــه تنهایــی همــراه بــا 

مهــر شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )1435620(  9833

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــر رای شــماره140160309030000616 مــورخ1401/08/28 هیــات موضــوع قان براب
ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  شهرســتان البــرز-

قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای اکبــر عبداللهی بــه شناســنامه شــماره8  کدملــی4323913702 
ــه  ــاحت عرص ــه مس ــازه ب ــر مغ ــتمل ب ــاختمان مش ــاب س ــش دانگ یک ب ــان در ش ــد رمض ــن فرزن ــادره از قزوی ص
160مترمربــع واقــع در قســمتی از قطعــه اول افــرازی باقیمانــده پــالک شــماره 13اصلــی واقــع در بخــش5 حــوزه ثبت 
ملــک شهرســتان البرز-قزویــن خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمدابراهیــم ابراهیم پــور محــرز گردیــده اســت. لذا 
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 می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/13

سید هاشم حسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز  9585

آگهی فقدان سند مالکیت
ــه وکالتنامــه شــماره  آقــای ســید محمدرضــا میرقــادری وکیــل آقــای ســید محمــد جــواد میــر قــادری مســتند ب
105306مــورخ 1400/06/13  دفتــر 315 تهــران ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده اعــالم نمــوده 
اســت کــه ســند مالکیــت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 1000 متــر مربــع قطعــه مفــروزی  
بــه شــماره 725 فرعــی از 172 اصلــی واقــع در اراضــی حــوزه ثبتــی شهرســتان کــرج بــه شــماره چاپــی 175527 
ســری ج 94 و شــماره دفتــر الکترونیــک 139520331011011058 بــه نــام ســید محمــد جــواد میرقــادری صــادر، 
کــه بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی شــش دانــگ پــالک مرقــوم را 
نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک  اصالحــی بــه مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت 
آگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت 10 روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه 
ایــن اداره تســلیم تــا بــه وفــق  مقــررات عمــل گــردد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل 
نشــود و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات بــه متقاضــی تســلیم 

خواهــد شــد.
حسین رضا نوری شاد
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 3 کرج 9834

شماره: ف / 506

مفقودی
بــرگ ســبز ســواری پــژو تیــپ: 405 جــی ال ایکــس آی 1/8 مــدل: 1389 رنــگ: ســفید-روغنی بــه شــماره موتــور: 
ــران 16 _289 س 43  ــالک: ای ــماره پ ــه ش ــی: NAAM01CA8AE869377 ب ــماره شاس 12489058662 وش

مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
قم  9837

مفقودی 
ســند کمپانــی وشناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری سیســتم رنــو تیــپ L90 تنــدر لــوگان مــدل 1386 بــه رنــگ 
ــماره  ــور 7702035322D018080 و ش ــماره موت ــران 56 و ش ــی 367 ص 83 ای ــماره انتظام ــک ش ــره ای متالی نق
شاســی 7A006584 متعلــق بــه اقــای ســید علــی خالقــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 9842 

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 1401/09/14 هی ــماره  140160318018003470  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 بالمعــارض متقاضــی   ســهیل شــکوری فرزنــد ســهراب  به شــماره ملــی  2594508438   در ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 187/60  مترمربــع  بــا کاربــری مســکونی مجــزی 
شــده از پــالک 5 و6 و 13 و 14 متصلــه فرعــی از ســنگ 3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن کــه بــرای 

آن پــالک شــماره  3203 فرعــی در نظــر  شــده خریــداری از مالــک رســمی محمدرضــا حمیــدی گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع 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 اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را به 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م الــف 2200  تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1401/10/13   تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/10/28 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل          9846

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  140160318018003468  مورخــه 1401/09/14 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 بالمعــارض متقاضــی   ریحانــه صابــر افقــی فرزنــد اســمعیل  به شــماره ملــی  2582306118   در ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 187/60  مترمربــع  بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از 
پــالک 5 و6 و 13 و 14 متصلــه فرعــی از ســنگ 3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن کــه بــرای آن پــالک 

شــماره  3203 فرعــی در نظــر  شــده خریــداری از مالــک رســمی محمدرضــا حمیــدی گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع 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 اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را به 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1401/10/13 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/10/28  م الف 2201
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل  9847

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 1401/08/30 هی ــماره  140160318017003343  مورخ ــر رای ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  حــوزه ثبــت ملــک رضوانشــهر  
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی   خانــم بتــول ناظــوری خوراســگانی فرزنــد رضــا   به شــماره  شناســنامه 135 
کدملــی 1291338640 صــادره از اصفهــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه فاقــد  مجــوز  
بــه مســاحت 435/50  مترمربــع  پــالک 391  فرعــی از 19 اصلــی  مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 19  فرعــی از 

19 اصلــی واقــع در قریــه دیناچــال بخــش 27 گیــالن خریــداری نســق خیرالــه نــژادی دیناچالــی  گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع 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. تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1401/10/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/28  م الف 913/427   شناسه 1429338

رییس اداره ثبت اسناد و امالک – آرمان کاظمی  9848

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

ــن  ــون تعیی ــوع  قان ــات  موض ــه 1401/09/14 هی ــماره  140160318018003481  مورخ ــی ش ــر رای اصالح براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  حــوزه ثبــت ملــک 
ســنگر  تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی   مهــدی یوســفی کنسســتانی فرزنــد محســن   بــه شــماره ملــی  
0077141504   در ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 255/75  مترمربــع  بــا کاربری مســکونی مجزی 
شــده از پــالک 3 و 7 فرعــی از ســنگ 3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن کــه بــرای آن پــالک شــماره  

3126 فرعــی در نظــر  شــده خریــداری از مالــک رســمی افســر راعــی گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع 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 اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را به 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1401/10/13 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/10/28  م الف 2199
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل 9849

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  140160318018003721  مورخــه 1401/09/26 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 بالمعــارض متقاضــی   مصطفــی ترابــی فرزنــد محمــد  بــه شــماره ملــی  5020009091   در ششــدانگ  
یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 247  مترمربــع  بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــالک 2 فرعی از ســنگ 
19 اصلــی واقــع در ســوکاچا بخــش 12 گیــالن کــه بــرای آن پــالک شــماره  56 فرعــی در نظــر  شــده خریــداری از 

مالــک رســمی احمــد مودبــی گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع 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 اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را به 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1401/10/13  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/10/28  م الــف 2198
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل 9850

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  140160318018003723  مورخــه 1401/09/26 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 بالمعــارض متقاضــی   اصغــر قلیپــور فرزنــد حضرتقلــی  بــه شــماره ملــی  0016623861    در ششــدانگ 
یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 284/46  مترمربــع  بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــالک 21  فرعــی 
ازســنگ  3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن کــه بــرای آن پــالک شــماره  3205 فرعــی در نظــر  شــده 

خریــداری از مالــک رســمی صفرعلــی حاجتــی گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع 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 اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را به 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1401/10/13 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/10/28   م الــف 2197
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل 9851

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف  ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر رای شــماره   140160318012002741 مــورخ 1401/09/23 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای بهــرام 
کيهــان پيردهــی فرزنــد محمــد   شــماره شناســنامه 14  صــادره از شــفت  در ششــدانگ یــک قطعــه زميــن مشــتمل بــر مغازه به مســاحت  
129/42  متــر مربــع  مــی باشــد بــه شــماره پــالک ثبتــی 1766  فرعــی  مجــزی شــده از پــالک 19  واقــع در قریــه در پيــرده  شــفت   
ســنگ اصلــی 12 بخــش 21 گيــالن خریــداري از  مالكيــت رســمی  آقــای شــعبان کيهــان پيردهــی )زارع صاحــب نســق(  گردیــده اســت.

 لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســليم و ظــرف مــدت یكمــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم 
نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت 

وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عمليــات ثبتــی و صــدور ســند مالكيــت اقــدام خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/29  تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/13   م الف 901

نعمت ذوقی  - رئيس ثبت اسناد و امالک شفت    9624


