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کامیون ولوو به شماره انتظامی ۳۶۶ ر 4۶ ایران 45 اسناد و کارت این خودرو 
به مالکیت آقای حسن غالمرضاپور مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد

کامیون لیالند به شماره پالک 754ر ۶4 ایران 25 به مالکیت آقای اروجعلی 
روشن دل مایان اسناد و کارت این خودرو مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد

ــاص  ــهامی خ ــتان س ــای لرس ــن بن ــرس بت ــرکت زاگ ــهامداران ش از س
بــه شــماره ثبــت ۲۵۷۵ و شناســه ملــی ۱۰۸۶۱۲۷۷۰۰۲  دعــوت بــه 
عمــل مــی آیــد جهــت انحــال شــرکت در جلســه مــورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۲ 
ســاعت ۱۲ ظهــر کــه در محــل دفتــر وکالــت جــواد منتــی در آدرس 
ــرا  ــروی دادس ــن ،روب ــران زمی ــوار ای ــرقی، بل ــت ش ــرم آباد،گلدش خ

تشــکیل مــی گــردد شــرکت نماینــد. 
هیئت مدیره شرکت زاگرس بتن بنای لرستان
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
شركت مخابرات ايران  

)سهامي عام(
منطقه چهارمحال و بختیاری

4578
9480

 آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای )نوبت دوم( 
شــهرداری بندرانزلــی در نظــر دارد نســبت بــه عملیــات اجرایــی شــبکه آبیــاری فضــای ســبز شــهر بنــدر انزلــی-از 
ــت در  ــماره 20010052300000019 ثب ــه ش ــی ب ــق مناقصه عموم ــی، از طری ــی دروازه ماه ــراج  ال ــدان مع می

ســامانه ســتاد طبــق ضوابــط و مقــررات بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد. 
موضوع تجدید مناقصه : عملیات اجرایی شبکه آبیاری فضای سبز شهر بندر انزلی- از میدان معراج  الی دروازه ماهی 

مبلغ برآورد:  29/396/386/700 ریال 
مبلغ تضمین:  1/469/819/335ریال 

نــوع تضمیــن : ضمانتنامــه بانکــی شــركت در مناقصــه یــا واریز نقــدی در وجه شــهرداری و بــه شــماره حســاب 3100006799001بانک 
ملــی بــه نــام شــهرداری بنــدر انزلــی و بارگزاری در ســامانه ســتاد 

ــه حســاب  ــی ب ــک مل ــه حســاب شــماره 0107632759001 بان ــز ب ــال واری ــغ  1/000/000 ری ــد اســناد مناقصــه : مبل ــه خری هزین
ــق ســامانه ســتاد  ــی از طری شــهرداری بندرانزل

تاریخ انتشار و مهلت بازدید اسناد در سامانه ستاد:از 1401/10/21 لغایت 1401/11/01 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/11/01 

مهلت ارائه پیشنهاد و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد از تاریخ 1401/11/02 لغایت 1401/11/13 
زمان بازگشایی پیشنهادها ساعت 11 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/11/13 دفتر شهردار محترم 

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
1

شهرداری بندرانزلی

شركت ملی گاز ایران 
شركت گاز استان خراسان شمالي

 )سهامی خاص( 

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان ــورخ1401/08/28 هی ــر رای شــماره140160309030000614 م براب
ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  شهرســتان البرز-قزوین 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ذبیح الــه بیکدلــی بــه شناســنامه شــماره485 کدملــی4371509932 صــادره 
خدابنــده فرزنــد عبادالــه در شــش دانــگ یــک بــاب خانــه احداثــی در یک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 138/08مترمربع 
باقیمانــده پــالک شــماره 13اصلــی واقــع در بخــش5 حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان البرز-قزویــن خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای غالمحســین پنجعلــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 
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 اخذ 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: 1401/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/27
سید هاشم حسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز   9783

مفقودی
بــرگ ســبز و ســند خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ پــارس رنــگ نقــره ای _ متالیــک  مــدل 1384 نــوع ســوخت 
بنزیــن بــه شــماره پــالک 83 ایــران 765 ب 16 و شــماره موتــور 12484206044 و شــماره شاســی 19335194  بــه 
نــام فرشــید دهقانــی بــه شــماره ملــی 2370725184 مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده.                     32

مفقودی
ــه شــماره  بــرگ ســبز ســواری هــاچ بک)پانورامــا( سیســتم:پژو207 تیــپ: 207I-MT مــدل: 1401 رنگ:ســفید ب
موتــور: 166B0078102 وشــماره شاســی: NAAR03FE2NJ358190 بــه شــماره پــالک: ایــران 18_ 663 م 27 

مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
قم 33 

مفقودی
 164B0310201 :ــور ــماره موت ــه ش ــفید ب ــگ: س ــدل: 1401 رن ــپ: PARS TU5 م ــژو تی ــواری پ ــبز س ــرگ س ب
وشــماره شاســی: NAAN11FE9NH485316 بــه شــماره پــالک: ایــران 27_ 755 ب 69 مفقــود گردیــده اســت 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
قم 34

مفقودی
بــرگ ســبز موتورســیکلت تکتــاز تیــپ: CC 125 مــدل: 1388 رنــگ: قرمــز بــه شــماره موتــور: 00926227 وشــماره 
ــه  ــت و از درج ــده اس ــود گردی ــران 563_ 41912 مفق ــالک: ای ــماره پ ــه ش ــه: NEJ***125A8803458 ب تن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
قم  35

مفقودی
ســند کمپانــی کامیونت-یخچالــدار سیستم:ایســوزو تیــپ: NKR55 مــدل: 1388 رنــگ: ســفید-روغنی بــه شــماره 
موتــور: 702643 وشــماره شاســی: NAGNKR55E08807860 بــه شــماره پــالک: ایــران 16_ 711 ع 28 مفقــود 

گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
قم 36

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۳قانون وماده1۳  اگهی موضوع 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14016032001008351هیات 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 سید زینل کشاورز 
فرزند یداهلل به شماره شناسنامه ۳78صادره از چرام در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
5۳28.25متر مربع پالک فرعی 480 از ۳51اصلی مفروز و مجزی شده از پالک۳51 اصلی 
قطعه ۶واقع در بخش شش سابق بهبهان خریداری از مالک رسمی آقای هادی 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 1401/9/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12

 حسین فرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۳قانون وماده1۳  اگهی موضوع 
اول/دوم  140160320001007832هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای/خانم سیروس 
رحمتی فیروزآباد فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 10 صادره از.... در یک باب ساختمان 
مرغداری  به مساحت 8830.21 متر مربع پالک فرعی 479از 351 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 351اصلی قطعه 6واقع در بخش سابق بهبهان خریداری از مالک رسمی آقای االداد 
فرزند حسن  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 اول :1401/9/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/12 

حسین فرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج 

سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401۶0۳20001007744هیات 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/
خانم حمزه پری سای فرزندجان محمد به شماره شناسنامه 795 صادره از بویراحمد یک 
باب خانه به مساحت 249.18متر مربع پالک فرعی 545۳از ۶01اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک۶01اصلی قطعه 2واقع در بخش 2۶ فارس خریداری از مالک رسمی آقای فتح اهلل 
صدری 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 1401/9/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12 

حسین فرخی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۳قانون وماده1۳  اگهی موضوع 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401۶0۳20001008470هیات 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 /خانم جان بی بی محمودی 
راد فرزند سیدحاجی به شماره شناسنامه 910صادره از کهگیلویه در یک باب خانه به مساحت 
259.70متر مربع پالک فرعی 5554 از ۶01اصلی مفروز و مجزی شده از پالک۶01 اصلی قطعه 
2واقع در بخش 2۶ فارس خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم حاجی زاده 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 1401/9/27
 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12

 حسین فرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  وماده1۳  ماده۳قانون  موضوع  اگهی  رسمی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401۶0۳20001007840هیات اول/

رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای/
خانم اسداله  نظری زاده  سی سخت فرزندآزاد به شماره شناسنامه 2825صادره ازدنا  سه 
دانگ از ششدانگ مشاع یک باب مغازه  به مساحت 32.55متر مربع پالک فرعی 4974از 
729اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 729 اصلی قطعه 2واقع در بخش 2۶ فارس خریداری 
از مالک رسمی آقای/ خانم امراله امیری  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 
انقضای  نمایند بدیهی است درصورت  اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/9/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/12 

حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۳قانون وماده1۳  اگهی موضوع 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401۶0۳2000100۳29۶هیات 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 ارسالن ظهرابی فیروزآباد 
فرزند جواد به شماره شناسنامه ۳1 صادره از بویراحمد در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
5100متر مربع پالک فرعی 55۶از ۶25اصلی مفروز و مجزی شده از پالک۶25اصلی قطعه 
2واقع در بخش 2۶ فارس خریداری از مالک رسمی آقای ذوالفقار حیدری)ظهرابی(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 1401/9/27
 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12 

حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۳قانون وماده1۳  اگهی موضوع 
اول/دوم  1401۶0۳200010075۳5هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای/خانم علی 
ظهرابی فیروزآباد فرزند وردی به شماره شناسنامه 889 صادره از بویراحمد یک باب خانه 
وزمین به مساحت 1010.80متر مربع پالک فرعی 5۶0از ۶25اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک۶25اصلی قطعه 2واقع در بخش 2۶ فارس خریداری از مالک رسمی آقای محمدکریم 
ظهرابی 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 1401/9/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12 

حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۳قانون وماده1۳  اگهی موضوع 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401۶0۳200010078۶0هیات 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/خانم سید کرم اله سادات 
فرزند سید حبیب اله به شماره شناسنامه 1۳8صادره از بویراحمددر یک باب خانه به مساحت 
28۶.75متر مربع پالک فرعی 2۳55از ۶۳5 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۶۳5 اصلی 
قطعه 2واقع در بخش 2۶ فارس خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله سادات 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 1401/9/27 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12 
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 1401۶0۳20001007748هیات 
اراضی وساختمانهای فاقد سند  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اول/دوم موضوع 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای/خانم سید لطف اله رزم گه  فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه 121صادره از 
بویراحمد در یک باب خانه به مساحت 797.90متر مربع پالک فرعی 195از 811 اصلی  
مفروز و مجزی شده از پالک 811اصلی قطعه 2واقع در بخش 2۶ فارس خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد تقی رزم گه 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 
اخذ رسید ظرف  از  وپس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  اگهی 
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 اول: 1401/9/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/12 

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  1401۶0۳2000100هیات اول/

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  یاسوج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد  مستقر 
آقای/خانم الخاص نظری زاه  سی سخت فرزند آزاد به شماره شناسنامه 672 صادره 
ازبویراحمد درسه دانگ از ششدانگ یک  باب مغازه  مساحت 32.55 تر مربع پالک 
فرعی 4974از 729اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 729صلی قطعه 2واقع در بخش 
2۶ فارس خریداری از مالک رسمی آقای امراله امیری 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 اول :1401/9/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/12 

حسین فرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۳قانون وماده1۳  اگهی موضوع 
اول/دوم  140160320001007833هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای/خانم سید 
مرضیه فردیان  فرزند عبداله  به شماره شناسنامه 4978صادره ازکهگیلویه در یک باب خانه 
به مساحت 443.70متر مربع پالک فرعی 2453از 612اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
612اصلی قطعه 2واقع در بخش 2۶ فارس خریداری از مالک رسمی آقای عزیز اهلل هادی 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 اول :1401/9/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/12 

حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۳قانون وماده1۳  اگهی موضوع 
اول/دوم  1401۶0۳20001008۳52هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای /خانم آفتاب 
باقری زادی فرزند هدایت به شماره شناسنامه ۳۳0صادره از بویراحمد در یک باب خانه به 
از پالک  و مجزی شده  از۶12اصلی مفروز  مساحت 249.95متر مربع پالک فرعی 24۶7 
۶12اصلی قطعه 2واقع در بخش 2۶ فارس خریداری از مالک رسمی آقای سید عبدالمناف 
زمانی نژادمحرز 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 1401/9/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12

 حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۳قانون وماده1۳  اگهی موضوع 
اول/دوم  1401۶0۳200010078۳5هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای/خانم احمدرضا 
طاهری بویراحمد فرزندمحمدحسین به شماره شناسنامه۳429صادره از بویراحمددر یک باب 
خانه به مساحت 158.55متر مربع پالک فرعی 2۳5۶از ۶۳5اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۶۳5اصلی قطعه 2واقع در بخش 2۶ فارس خریداری از مالک رسمی آقای علی مندنی 
باقریان 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
پ تاریخ انتشار نوبت ا ول 1401/9/27 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12 
حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
رسمی اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
برابر رای شماره 1401۶0۳2000100782۳هیات  فاقد سند رسمی  اراضی وساختمانهای 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای الیاس عزیزی فر فرزند میرعبدالرسول به شماره شناسنامه 5۶0۳صادره از یاسوج 
در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1۳525متر مربع پالک فرعی 19۶ از 811 اصلی 
از  فارس خریداری  اصلی قطعه 2واقع در بخش 2۶  از پالک811  و مجزی شده  مفروز 
مالک رسمی آقای الیاس عزیزی)زارع خودکار( 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 1401/9/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12 

حسین فرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج 

فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
رسمی اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
رای شماره 1401۶0۳20001007824هیات  برابر  فاقد سند رسمی  اراضی وساختمانهای 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای الیاس عزیزی فر فرزند میرعبدالرسول به شماره شناسنامه 5۶0۳ صادره از مرکزی 
در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10704متر مربع پالک فرعی 197 از 811 اصلی 
از  فارس خریداری  اصلی قطعه 2واقع در بخش 2۶  از پالک811  و مجزی شده  مفروز 
مالک رسمی آقای الیاس عزیزی)زارع خودکار( 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 1401/9/27 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12 
حسین فرخی

رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج 

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160320002000371 مورخ 1401/03/12 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احسان مقدسی فرزند محمد رضا 
بشماره 4260090585 صادره از یاسوج در یک باب خانه به مساحت 164/92 مترمربع پالک 
25 فرعی از 22 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 25 فرعی از 22 اصلی بخش 5 دوگنبدان 
واقع در کوی فردوسی ، فردوسی 6 جنب نانوایی خریداری از مالک رسمی آقای سید رحیم 
و سید غالم قادری سواره محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف : 1401/112

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/26
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12

علیدوست یاری زاده  - رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401/2300 مورخ 1401/08/22 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دوگنبدان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی خانم عالیه عطائی فرزند عطا بشماره شناسنامه 32صادره از دوگنبدان در یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 15000 مترمربع پالک فرعی 676 از 3 اصلی مفروز و 
از  از پالک 3 اصلی بخ 5 دوگنبدان واقع در روستای سربیشه خریداری  مجزی شده 
مالک رسمی آقای عطا عطایی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
انتشار اولین آگهی  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
م الف : 1401/113

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/26
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12

علیدوست یاری زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
رسمی اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره1401۶0۳20001007825هیات  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای الیاس عزیزی فر فرزند میرعبدالرسول به شماره شناسنامه 5۶0۳ صادره از یاسوج 
اصلی  به مساحت 71۶متر مربع پالک فرعی 198از 811  در یک قطعه زمین مزروعی 
از  فارس خریداری  اصلی قطعه 2واقع در بخش 2۶  از پالک811  و مجزی شده  مفروز 
مالک رسمی آقای الیاس عزیزی)زارع خودکار(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 1401/9/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12 

حسین فرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج 

فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
رسمی اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
رای شماره 1401۶0۳2000100782۶هیات  برابر  فاقد سند رسمی  اراضی وساختمانهای 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای الیاس عزیزی فر فرزند میرعبدالرسول به شماره شناسنامه 5۶0۳ صادره از مرکزی 
در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 17072متر مربع پالک فرعی 199 از 811 اصلی 
از  فارس خریداری  اصلی قطعه 2واقع در بخش 2۶  از پالک811  و مجزی شده  مفروز 
مالک رسمی آقای الیاس عزیزی)زارع خودکار( 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 1401/9/27 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/10/12 
حسین فرخی

رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج 


