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برگ سبز سواری پراید 1۳1مدل 1۳۹4رنگ سفید روغنی شماره پالک شماره 
 NAS411100F شاسی  54۳۳۷68شماره  موتور  ایران4۹شماره  485ج۳۷ 

1146886به نام رحمت اله اسالم فر مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

سند و کارت ماشین سواری پژو 405مدل 1۳84رنگ عنابی شماره پالک 
2۳5ب1۳ ایران 4۹شماره موتور 12484006656شماره شاسی 16201۷81به 

نام غالم جعفری پور مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

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

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــماره 140160306271002667 هی ــر رای ش براب
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه 
ــاحت  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب ــد در شش ــد محم ــا  فرزن ــون پیم ــن هام ــای محس ــی اق ــارض متقاض بالمع
200/40 متــر مربــع قســمتی از پــالک 702 فرعــی از 70 اصلــی بخــش 9 واقــع در طبرســی 64 قائــم 11پــالک 44 
خریــداری از مالــک رســمی اقــای حیــدر علــی رحیمــی گوجکــی  محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاری
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 الف:  344   تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/24 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/09    

بشیر پاشائی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد  9976 

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

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــماره 140160306271002663 هی ــر رای ش  براب
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه 
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــعلی در س ــد عباس ــوژدی  فرزن ــی ق ــواد رحمت ــای ج ــی اق ــارض متقاض بالمع
ســاختمان  بــه مســاحت 144/16 متــر مربــع قســمتی از پــالک باقیمانــده 3۵8 فرعــی از 10 اصلــی بخــش 9 واقــع در 
مطهــری شــمالی بعــد از مطهــری شــمالی ۵1 نمایشــگاه اوازه متعلــق بــه خــود متقاضــی ) ســهم مشــاعی (   محــرز 
گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
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:  342   تاریــخ انتشــار 

نوبــت اول : 1401/10/24 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 1401/11/09    
بشیر پاشائی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد  9977

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

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــماره 140160306271002664 هی ــر رای ش براب
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی اقــای مهــدی رحمتــی  فرزنــد عباســعلی در ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان  
بــه مســاحت 144/16 متــر مربــع قســمتی از پــالک باقیمانــده 3۵8 فرعــی از 10 اصلــی بخــش 9 واقــع در مطهــری 
شــمالی بعــد از مطهــری شــمالی ۵1 نمایشــگاه اوازه متعلــق بــه خــود متقاضــی ) ســهم مشــاعی (محــرز گردیــده اســت 
. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ 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. م الــف:  346   تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 

1401/10/24 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 1401/11/09    
بشیر پاشائی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد  9978

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

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــماره 140160306271003003 هی ــر رای ش  براب
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه 
ــد مهــدی شــماره شناســنامه 50690 صــادره از   ــای وحیــد رضــا ســرایدارچی طوســی  فرزن بالمعــارض متقاضــی اق
در ششــدانگ یکبــاب گلخانــه  بــه مســاحت 53447/90 متــر مربــع قســمتی از پــالک 152 اصلــی بخــش 9 واقــع در 
جــاده کالت اراضــی گــراب کــه از مالــک رســمی شــوکت مربــی هــروی و محمــد حســن قصابــی 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. 
م الف:  348   تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/24 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/08    

بشیر پاشائی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد  ۳۳79 

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

ــت اراضــی و  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــواد ۱ و ۳ قان ــتور م ــه دس ــر ب  نظ
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مصــوب ۱۳90/09/20 امــاک، 
ــون مذکــور مســتقر در  ــک قان ــاده ی ــات موضــوع م ــی کــه در هی متقاضیان
واحــد ثبتــی الریجــان مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض 
آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل 

آگهــی مــی گــردد:
اماک متقاضیان واقع در قریه پلور پاک اصلی ۵۳ بخش 7

۳۴7۳ فرعــی از ۳2۶ فرعــی : آقــای قاســم اخــوان فرزنــد علــی نســبت بــه 
ــه مســاحت ۱۳۳۳/87متــر  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بنــای احداثــی ب
مربــع خریــداری بــدون واســطه تقســیم نامــه عــادی مابیــن مالکین مشــاعی
 ۳۴7۴ فرعــی از 82 فرعــی : آقــای محمــد ســید علیــان فرزنــد علــی نســبت 
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بنــای احداثــی بــه مســاحت ۳۴۵/۵0 متــر 

مربــع خریــداری بــدون واســطه از آقــای علــی اکبــر قاســمی
۳۴7۵ فرعــی از 82 فرعــی : آقــای محمــد ســید علیــان فرزنــد علی بنســبت 
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بنــای احداثی بــه مســاحت ۶۳۶ متــر مربع 

خریــداری بــدون واســطه از آقــای علــی اکبر قاســمی
 ۳۴7۶ فرعــی از 82 فرعــی : آقــای محمــد ســید علیــان فرزنــد علــی نســبت 
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بنــای احداثــی بــه مســاحت ۴0۶/۵0 متــر 

مربــع خریــداری بــدون واســطه از آقــای علــی اکبــر قاســمی
ــد  ــم ســکینه شــعبانی رمتنــی فرزن  ۳۴77 فرعــی از ۶۱ و ۶2 فرعــی : خان
مســیب نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بنــای احداثی به مســاحت 

۶2۱/27 متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه از آقــای امرالــه نعمــت پــور
 لــذا بــه موجــب مــاده ۳ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه مربوطه ایــن آگهی 
در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز از طریــق ایــن روزنامــه محلی و کثیر االنتشــار 
در شــهرها منتشــر و در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی رای هیــات الصاق 
ــراض داشــته  ــام شــده اعت ــه آرای اع ــع ب ــه اشــخاص ذینف ــا در صورتیک ت
باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در 
محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملک تســلیم و 
رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض 
مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی 
تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت 
ــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی  اقدامــات ثبــت موکــول ب
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه 
صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 
متضــرر بــه دادگاه نیســت. بدیهــی اســت برابــر مــاده ۱۳ آئیــن نامــه مذکــور 
در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده 
واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حدود 
ــان  ــه صــورت همزم ــد حــدود ب ــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدی مرات
باطــاع عمــوم میرســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقد ســابقه 
تحدیــد حــدود، واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصی 

منتشــر مــی نمایــد./۱۴۳97۶8
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴0۱/۱0/2۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/۱۱/08 
اسماعیل اکبری 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک الریجان   9993

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ یــک واحــد آپارتمــان بــه مســاحت 96/59مترمربــع تحــت پــاک 17948فرعــی 
از 9422فرعــی از 32اصلــی واقــع در بخــش14 قزویــن ذیــل شــماره دفتــر الکترونیکــی139820309030008346 شــماره 
چاپــی180354 ســری ب ســال96 بــه نــام خانــم حشــمت علیجانــی فرزند اصغــر ثبت و ســند مالکیت صــادر و تســلیم گردیده 
اســت. ســپس تمامــی مــورد ثبــت برابــر اســناد رســمی شــماره-21605-17440 طــی مورخ هــای1396/08/30-1395/01/13 
در رهــن بانــک مســکن شــعبه محمدیــه مــی باشــد. مالــک فــوق الذکــر بــا ارائــه دوبــرگ فــرم شــهادت شــهود از پــاک مدعــی 
فقــدان ســند مالکیــت گردیــده و تقاضــای صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت مراتــب بــه اســتناد مــاده120 آئیــن نامــه 
اصاحــی قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد تــا هرکــس بنحــوی از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی 
بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند در نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه 
بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه در ظــرف مــدت مقــرر 
اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را 
طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد. ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار: 1401/10/24
سید هاشم حسینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز  9981

مفقودی 
ســند کمپانــی و بــرگ ســبز موتــور ســیکلت همتــاز 1500 بــه رنگ مشــکی مــدل 1389 به شــماره انتظامــی 97385 
ایــران 578 و شــماره شاســی 150E8912945 و شــماره موتــور 250286 متعلــق بــه اقــای اذن اهلل پــور داودی مفقــود 

و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                                                                  9991
 

مفقودی 
ــی              ــماره انتظام ــدل 1384 ش ــی م ــمی روغن ــگ یش ــه رن ــژو آر دی ای ب ــواری پ ــودروی س ــت خ ــنامه مالکی شناس
ــای مســعود  ــه اق ــق ب ــور 11784031591 و شــماره شاســی 13433940 متعل ــران 11 و شــماره موت 388 ط 95 ای
احمدی مفقود و ازدرجه اعتبار ســاقط می باشــد                                                                                 9990

مفقودی
ســند کمپانــی خــودروی کامیــون کمپرســی بنــز مــدل 1364 بــه رنــگ ســبز روغنی بــه شــماره شاســی 55091631 و 
شــماره موتــور 10088609 متعلــق بــه آقــای احمــد فــاح آقاجانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.9988

مفقودی
ــی  ــماره انتظام ــه ش ــدل 1382 ب ــی م ــی روغن ــگ آب ــه رن ــان ب ــت ون نیس ــودروی کامیون ــت خ ــنامه مالکی شناس
846س14 ایــران56 و شــماره شاســی D22699 بــه شــماره موتــور 228270 متعلــق بــه آقــای رحمــت الــه جهــان 
ــد.                                                                 9989 ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــود و از درج ــر مفق ــن لم بی

مفقودی
شناســه مالکیــت ) بــرگ ســبز(، ســند کمپانــی و ســند خریــد و فــروش خــودرو ســواری پیــکان تیــپ 1600I  مــدل 
ــور 11158141063 و شــماره  ــاک 87- 974 ص 36 و شــماره موت ــه شــماره پ ــی ب ــگ ســفید روغن ــه رن 1381 ب
شاســی 0081542735 مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.                                  9980

مفقودی
کارت ماشــین و بــرگ ســبز ســواری ســایپا تیــپ: 131SE مــدل: 1394 رنــگ: ســفید بــه شــماره موتــور: 5472293 
وشــماره شاســی: NAS411100F1158303 بــه شــماره پــاک: ایــران 16_ 273 م 98 مفقــود گردیــده اســت و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
قم 9985

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 مذکور مســتقر در واحد 
ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آنــان محــرز و رأی الزم صــادر گردیــده جهت 

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 فاقد ســند رســمی 
ــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامــه محلــی و  و مــاده 13- آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت ب
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 ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت 
موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا 
معتــرض، گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور 
ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت. بدیهــی اســت 
برابــر مــاده 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 موضوع ماده 3 و ماده 13 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 
ــات  ــورد رســیدگی و تصرف ــل م ــی آم ــد ثبت ــور مســتقر در واح ــون مذک ــک قان ــاده ی م
ــه  ــده جهــت اطــاع عمــوم ب ــان محــرز و رأی الزم صــادر گردی ــه و بامعــارض آن مالکان

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

18- اصلی) قریه پیشگون(
ــا ســاختمان  ــک قطعــه زمیــن ب ــای جــواد قنبــری قمــی در ششــدانگ ی 20 فرعــی آق
احداثــی بــا کاربــری کشــاورزی )طــرح دامــداری( کــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصه 
موقوفــه اســت بــه مســاحت 1588/02 متــر مربــع. 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 های 
فاقــد ســند رســمی و مــاده 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 تحویل 
دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و 
در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض، گواهــی تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند 
مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت. 
بدیهــی اســت برابــر مــاده 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 
ــد  ــان ثبــت و فاق ــه امــاک در جری ــه اطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت ب همزمــان ب
ــه صــورت اختصاصــی  ــد حــدود را ب ــی آگهــی تحدی ــد حــدود، واحــد ثبت ســابقه تحدی

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 
ــر رأی شــماره 12001850  ــد ســند رســمی براب ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاق
مــورخ 1401/07/06 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک نــکا 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســید غامرضــا نظــام زاده بــه شــماره ملــی 
4999515032 فرزنــد محمــد 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 
ــکا  ــکا بخــش 9 ثبــت ن ــه کاســه 173/1400 واقــع در اراضــی ن از پــاک 28- اصلــی ب
ــال  ــده. کــه مقــدار 15 ســیر 8 مثق ــا ملــک محــرز گردی ــم فریب ــداری شــده از خان خری
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   9771

مفقودی
ــماره  ــه ش ــفید ب ــگ: س ــدل: 1399 رن ــی م ــپ 5 بنزین ــپ: 206 تی ــژو تی ــواری پ ــبز س ــرگ س ب
موتــور: 166B0047430 وشــماره شاســی: NAAP13FEXLJ051528 بــه شــماره پــاک: ایــران                  

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــت و از درج ــده اس ــود گردی 16_ 324 و 19 مفق
قم     9982

مفقودی 
ــران  ــی 24ای ــماره انتظام ــه ش ــدل 1384 ب ــکان م ــت پی ــودرو وان ــی خ ــند کمپان ــبز و س ــرگ س ب
344 ط18 و بــه شــماره موتــور11284059176 و شــماره شاســی 12134407 بــه مالکیــت ســعید 

ــار ســاقط مــی باشــد  ــده واز درجــه اعتب ــد عبدالغنــی مفقــود گردی ــاوی فرزن معرف
شهرکرد  9984

پیــرو آگهــی انحــال شــرکت فــوق الذکــر منتشــره در روزنامــه رســمی شــماره 22۶۱۰ مــورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱2  
ــد  ــی آی ــوت بعمــل م ــه بســتانکاران شــرکت دع ــون تجــارت بدینوســیله از کلی ــاده 22۵ قان و در اجــرای م
ــت  ــه جهــت دریاف ــدارک مثبت ــا در دســت داشــتن م ــخ انتشــار اولیــن آگهــی و ب ــاه از تاری ظــرف شــش م
مطالبــات تســویه حســاب بــه مدیــر تصفیــه بــه نشــانی اســتان خوزســتان شهرســتان بنــدر ماهشــهر بخــش 
ــان  ــان ســایت ۱ خیاب ــژه اقتصــادی خیاب ــه منطقــه وی بنــدر امــام خمینــی  شــهر بنــدر امــام خمینــی محل

آزادی پــاک ۰ ،  طبقــه همکــف کــد پســتی: ۶۳۵۶۱۷۸۷2۷ مراجعــه نماینــد.
 بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور هیچگونه اعتراض و ادعایی پذیرفته نخواهند شد.

مدیر تصفیه شرکت اکسین امواج نقرهای سهامی خاص - خانم آمیتیس درانی
9983

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت اکسین امواج نقره ای 
سهامی خاص ) در حال تصفیه ( 

به شماره ثبت ۱۱۳۹۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۸۶۷۶  ) نوبت اول(

شركت مخابرات ايران  
)سهامي عام(

منطقه چهارمحال و بختیاری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  شماره 140160۳20001008688هیات  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حمید عزیزی ناصرآباد فرزند سلیمان به 
شماره شناسنامه 542 صادره از بویراحمد در یک باب خانه به مساحت 1۷4.۳0متر مربع 
پالک فرعی 2۷21از۳01 اصلی مفروزو مجزی شده از پالک ۳01 اصلی قطعه 2 واقع در بخش 
26 فارس خریداری از مالک رسمی آقای بهمن احمدی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت ا ول :1401/10/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/2
حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140160۳20001008۳54هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای خسرو قایدی فرزندابوطالب به شماره 
شناسنامه 4۷۹صادره از بویراحمد در یک باب خانه به مساحت ۳0۷متر مربع پالک فرعی 
۳22۳از80۹اصلی مفروزو مجزی شده از پالک 80۹اصلی قطعه 2 واقع در بخش 26 فارس 
خریداری از مالک رسمی آقای برزو قایدی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت ا ول :1401/10/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/2
حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  140160۳20001008450هیات  شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شماره  اکبربه  فرزند  اتابک  محمدرضا  آقای  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  یاسوج 
شناسنامه 22۷1صادره از بویراحمد در یک باب خانه به مساحت 15۹.10متر مربع پالک فرعی 
۳4۹0از2۹2اصلی مفروزو مجزی شده از پالک 2۹2اصلی قطعه 2 واقع در بخش 26 فارس 
خریداری از مالک رسمی  آقای /خانم الماس زاده باقری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت ا ول :1401/10/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/2
حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  140160۳20001008460هیات  شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای سیدعلی کاظمیان فرزند سید شرمت اله 
به شماره شناسنامه 0صادره از دنا در یک باب خانه به مساحت 2۳۷.62متر مربع پالک فرعی 
15۷8از۳22اصلی مفروزو مجزی شده از پالک ۳22اصلی قطعه 2 واقع در بخش 26 فارس 
خریداری از مالک رسمی آقای /خانم سیاه قاسمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت ا ول :1401/10/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/2
حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140160۳2000100562۷هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمود نجفی اصل فرزند ماندنی به شماره شناسنامه 
140۹صادره از بویراحمد در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4150متر مربع پالک فرعی 
۳11از24اصلی مفروزو مجزی شده از پالک 24اصلی قطعه 1 واقع در بخش 26 فارس خریداری 
از مالک رسمی آقای/ خانم فارس نجفی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت ا ول :1401/10/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/2
حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140160۳20001008۳5۷هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای اسالم درخشان نسب فرزند برزو به شماره شناسنامه 
2۷5 صادره از بویراحمد در یک باب خانه به مساحت 2۷0.۷0متر مربع پالک فرعی 1606از۳22 
اصلی مفروزو مجزی شده از پالک ۳22اصلی قطعه 2 واقع در بخش 26 فارس خریداری از 
مالک رسمی آقای علی قلی امیر نژاد)سهمیه نسق نامبرده به اتمام رسیده مازاد بر سهمیه 
نسقی است( محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت ا ول :1401/10/1۷   تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/2

حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   140160۳20001008681 شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم گل طال پدیدارفرزند محمدقلی به شماره 
شناسنامه ۳84 صادره از مارگون در یک باب خانه به مساحت 240.85متر مربع پالک فرعی 
۳105 از ۳1۹اصلی مفروزو مجزی شده از پالک ۳1۹اصلی قطعه 2 واقع در بخش 26 فارس 
خریداری از مالک رسمی آقای امین محمد حسینی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت ا ول :1401/10/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/2
حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج


