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آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 315.8875مجزا شده از اراضی دولت 
اباد به علت عدم حضور مالک برای دومین بار منتشر میگردد:

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3104.85 
متر مربع به پالک فوق الذکر واقع در قطعه 2 بخش 2۶ فارس بویراحمد علیا 
آباد فرزند علی زمان   قلندری دولت  آقای مجید  به درخواست  بنا  یاسوج 
صبح   ۸ ساعت  از  حدود  تحدید  وقت  نموده  اختصاصی  تحدید  تقاضای 
روز1402/1/2۶ در محل وقوع ملک شروع و عملیات تحدید به عمل خواهد 
آمد،اینک بوسیله این آگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق 
ماده 14 قانون ثبت دعوت می شود که در موعد مقرر تعیین شده در محل 
حضور بهم رسانند،واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت 30 روز 

پذیرفته خواهد شد.
حسین فرخی

 رئیس ثبت یاسوج 
تاریخ انتشار:1401/12/27

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 2۹2/34۹1 مجزا شده از اراضی نجف 
آباد به علت عدم حضور مالک برای دومین بار منتشر میگردد:

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه به مساحت 30۸/30 متر مربع 
به پالک فوق الذکر واقع در قطعه 2 بخش 2۶ فارس بویراحمد علیا یاسوج 
بنا به درخواست آقای مذکور نیساریانی فرزند جعفرقلی تقاضای تحدید 
اختصاصی نموده وقت تحدید حدود از ساعت ۸ صبح روز1402/1/2۶ در 
محل وقوع ملک شروع و عملیات تحدید به عمل خواهد آمد،اینک بوسیله 
این آگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده 14 قانون 
ثبت دعوت می شود که در موعد مقرر تعیین شده در محل حضور بهم 
ماده  برابر  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورین  رسانند،واخواهی 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت 30 روز 

پذیرفته خواهد شد.
حسین فرخی

رئیس ثبت یاسوج 
تاریخ انتشار:1401/12/27

متالیک  خاکستری  13۹0رنگ  مدل  سمند  سواری  سبز  برگ  و  سند 
شماره پالک 2۸۹و4۹ ایران ۶3شماره موتور 147۹000۸۹32شماره شاسی 
NAACJ1JC9BF287052به نام سمیه امیران مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ۶12/24۶7مجزا شده از اراضی مهریان 
به علت عدم حضور مالک برای دومین بار منتشر میگردد:

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه به مساحت 24۹/۹5 متر 
مربع به پالک فوق الذکر واقع در قطعه 2 بخش 2۶ فارس بویراحمد علیا 
هدایت  فرزند  زادی  باقری  آفتاب  آقای/خانم  درخواست  به  بنا  یاسوج 
از ساعت ۸ صبح  تحدید حدود  وقت  نموده  اختصاصی  تحدید  تقاضای 
روز1402/1/2۶ در محل وقوع ملک شروع و عملیات تحدید به عمل خواهد 
آمد،اینک بوسیله این آگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امالک مجاور 
طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می شود که در موعد مقرر تعیین شده 
در محل حضور بهم رسانند،واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 

بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد.
حسین فرخی

رئیس ثبت یاسوج 
تاریخ انتشار:1401/12/27

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 11/101مجزا شده از اراضی جهان آباد 
دشت روم به علت عدم حضور مالک برای دومین بار منتشر میگردد:

 3۹77/05 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
متر مربع به پالک فوق الذکر واقع در قطعه 2 بخش 2۶ فارس بویراحمد 
لهراسب  فرزند  استوار  اکبر  علی  آقای  درخواست  به  بنا  یاسوج  علیا 
از ساعت ۸ صبح  تحدید حدود  وقت  نموده  اختصاصی  تحدید  تقاضای 
روز1402/1/2۶ در محل وقوع ملک شروع و عملیات تحدید به عمل خواهد 
آمد،اینک بوسیله این آگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امالک مجاور 
طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می شود که در موعد مقرر تعیین شده 
در محل حضور بهم رسانند،واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 

بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد.
حسین فرخی

رئیس ثبت یاسوج 
تاریخ انتشار:1401/12/27

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 301.2666 مجزا شده از اراضی زیرتل 
به علت عدم حضور مالک برای دومین بار منتشر میگردد:

متر   199.91 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
مربع به پالک فوق الذکر واقع در قطعه 2 بخش 2۶ فارس بویراحمد علیا 
یاسوج بنا به درخواست آقای ایمان جلیل پور فرزند مندنی تقاضای تحدید 
اختصاصی نموده وقت تحدید حدود از ساعت ۸ صبح روز1402/1/2۶ در 
محل وقوع ملک شروع و عملیات تحدید به عمل خواهد آمد،اینک بوسیله 
این آگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده 14 قانون 
ثبت دعوت می شود که در موعد مقرر تعیین شده در محل حضور بهم 
ماده  برابر  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورین  رسانند،واخواهی 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت 30 روز 

پذیرفته خواهد شد.
حسین فرخی

رئیس ثبت یاسوج 
تاریخ انتشار:1401/12/27

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

اگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401۶0320003001۹۶7 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  مورخ1401.11.2۸هیات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهدشت 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم ماریا علی پور فرزند سرمست  به شماره 
ملی42510۸7۸01 صادره از کهگیلویه در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
1۸0.۸2متر  مربع به پالک4۹20 فرعی از --31اصلی قسمتی از نسق زراعتی قنبر 
دوهنده زارع صاحب نسق قریه دره لبک به پالک--31اصلی 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 1401.12.10     تاریخ انتشار نوبت دوم 1401.12.27

سید عبدالرحیم موسوی اصل رئیس ثبت اسناد و امالک دهدشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

اگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 140160320001010363 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر درواحد  اراضی وساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای/ خانم ستاره مسعودیان 
جهان آباد فرزند ولی به شماره شناسنامه 282 صادره ازبویراحمد  در یک باب خانه به 
مساحت 872.45متر مربع پالک فرعی 104از 11اصلی مفروزو مجزی شده از پالک 11 
اصلی قطعه01 واقع در 26 فارس وا خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین رستمی 
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 :10.12.1401     تاریخ انتشار نوبت دوم :27.12.1401

حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

اگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1401۶0320001011170 هیات 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 یداهلل شریفی یوسف آباد 
فرزند علی به شماره شناسنامه 552 صادره از یاسوج  در یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۹۸5۶.30متر مربع پالک فرعی 205از ۸11اصلی مفروزو مجزی شده از پالک 
۸11 اصلی قطعه2 واقع در 2۶ فارس  خریداری از مالک رسمی آقای یداهلل شریفی 
یوسف آباد 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 :1401/12/10        تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/1/27

حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

اگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1401۶032000101011141 هیات 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 صادق نوروز پور مهریان فرزند علی سید ملک حسین به شماره 
شناسنامه 10۶ صادره از بویراحمد در یک باب خانه به مساحت 253.55متر 
مربع پالک فرعی ۸31از 323اصلی مفروزو مجزی شده از پالک 323 اصلی 
قطعه2 واقع در 2۶ فارس  خریداری از مالک رسمی آقای امیر قلی حبیبی 
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 :1401/12/10

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/27
حسین فرخی

رئیس ثبت اسناد و امالک یاسـوج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  وماده13  ماده3قانون  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
140160320001011887 هیات 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 یوسف پارسی 
نیا فرزند علی باز به شماره شناسنامه 3250صادره از یاسوج  در یک باب خانه 
به مساحت 181.50متر مربع پالک فرعی 119از 318اصلی مفروزو مجزی شده 
از پالک 318اصلی قطعه2 واقع در 26 فارس  خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد تقی جهانبازی 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 :10.12.1401

تاریخ انتشار نوبت دوم :27.12.1401
حسین فرخی

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک های 200و205 و 197 و 198 و 201 و 202 و 
203 و204 و 206 و 207 فرعی از 139 اصلی در اجرای تبصره ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف ، تحدید حدود یک قطعه زمین مزروعی پالک های 200و205 و 197 و 198 و 
201 و 202 و 203 و204 و 206 و 207 فرعی از 139 اصلی به مساحت 15 هکتار به نام 
های آقایان سید نظام و سید ناصر و سیدکامل و سید فاضل همگی رضائی فرزند 
سید غالم و خانم سلطنت خشنوا مؤدب فرزند امیرواقع در قطعه یک بخش 5 
دوگنبدان خان احمد برمامیون ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 15-01-1402 
در اداره ثبت اسناد و امالک دوگنبدان حضور برسانید . لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین و همچنین سایر اشخاص اعالم میگردد چنانچه اعتراضی دارند از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت یک ماه اعتراض خود را اداره ثبت 
ارائه و رسید عرض حال جهت رسید به مراجع صالحه قضایی ارائه نمایند . در غیر 

اینصورت هیچگونه اعتراضی از آنان پذیرفته نمی شود . 
تاریخ انتشار : 1401/12/27 

م الف : 1401/244 
رئیس ثبت دوگنبدان - علیدوست یاری زاده

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

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول / دوم  موض ــورخ 1401/12/03 هی ــماره 1401603290410004146 م ــر رای ش   براب
ــک  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت مل ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق تکلیــف وضعیــت ثبت
شــاهرود تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای / خانــم ســید ســعید طباطبائــی   فرزنــد   ســید حســن       بشــماره 
شناســنامه 1010  صــادره از شــاهرود  در ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان  بــه  مســاحت 150 مترمربــع قســمتی از   
پــالک 254 فرعــی از 1 اصلــی     واقــع در باغزنــدان   بخــش 2  شــاهرود خریــداری بــا واســطه  از  احســان محمــدی  

محــرز گردیــده اســت.   
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول / دوم  موض ــورخ 1401/12/03 هی ــماره 1401603290410004161 م ــر رای ش   براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حــوزه ثبت ملک شــاهرود 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای / خانــم ســید ســعید طباطبائــی   فرزنــد   ســید حســن       بشــماره شناســنامه 
1010  صــادره از شــاهرود  در ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان  بــه  مســاحت 92 مترمربــع قســمتی از   پــالک 194 
ــا واســطه  از  غالمحســین و غالمرضــا و  ــداری ب ــدان   بخــش 2  شــاهرود خری فرعــی از 1 اصلــی     واقــع در باغزن

حســنیه همگــی زندانــی  محــرز گردیــده اســت.  
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول / دوم  موض ــورخ 1401/12/03 هی ــماره 1401603290410004144 م ــر رای ش   براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حــوزه ثبت ملک شــاهرود 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای / خانــم ســید ســعید طباطبائــی   فرزنــد   ســید حســن       بشــماره شناســنامه 
1010  صــادره از شــاهرود  در ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان  بــه  مســاحت 77 مترمربــع قســمتی از   پــالک 141 
فرعــی از 32 اصلــی     واقــع در اردیــان   بخــش 2  شــاهرود خریــداری بــا واســطه  از نصــرت الــه مــوذن احــدی از 

ورثــه عبدالحســین مــوذن محــرز گردیــده اســت.  
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــی به مــدت 2 ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ظرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 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 : شنبه  1401/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم :  یکشنبه   1401/12/28  

حمید رضا حسین پور – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود 
از طرف محمد علی یار محمدی  731           

آگهي دعوت شركت خدماتي حفاظتي و مراقبتي ارغوان غرب ) سهامي خاص( 
به شماره ٢33٩ و شناسه ملي 1٠3٠٠٠٤7٩31 

تــا در جلســه مجمــع عمومــي فــوق العــاده رأس ســاعت 10 صبــح مــورخ 26/ 12/ 1401 در دفترشــرکت تشــکیل 
میگــردد حضــور بهــم رســانند

دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده :
کاهش تعداد اعضاع هیئت مدیره 

و همچنین جلسه عادي به طور فوق العاده راس ساعت 12 ظهر مورخه  26/12/1401 تشکیل میشود
دستور جلسه عادي فوق العاده:

1-تصمیمات انتخاب هیئت مدیره
2-تعیئن سمت اعضاي هیئت مدیره

3-تعیین وضعیت حق امضاء 
4-اتنخاب بازرس                                                                                                                          73٤

مجهول المکان)نوبت اول(
جنــاب آقــای عبــاس رحمانــی فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی 1240008864 متولــد 1368/06/16 شــماره تلفــن 
09139233193 بــا ســالم بــه اطــالع میرســاند همســر شــما خانــم ســمانه فریــس آبــادی جهــت اجــرای دادنامــه بــه 
شــماره 140102390002507149 مورخــه 1401/09/23 در تاریــخ 1401/12/02 قطعــی و الزم االجــرا شــده اســت 
بــه ایــن دفتــر مراجعــه و تقاضــای ثبــت طالق و اســتفاده از وکالــت بنــد 1 و 7 و 9 در عقدنامــه را دارند تــالش اینجانب 
جهــت انصــراف نامبــرده از طــالق موثــر واقــع نشــد و لــذا بــه شــما اخطــار مــی گــردد ظــرف مــدت یــک هفتــه از 
تاریــخ ابــالغ ایــن اخطاریــه جهــت اجــرای دادنامــه بــه دفترخانــه بــه آدرس قــم نیــروگاه بعــد از میــدان نبــوت توحیــد 
56 پــالک 8 مراجعــه نماییــد و یــا در صــورت وجــود مانــع شــرعی و یــا قانونــی مراتــب را کتبــاً اعــالم نماییــد در غیــر 

ایــن صــورت برابــر مقــررات و ضوابــط شــرعی و قانونــی نســبت بــه اجــرای دادنامــه اقــدام مــی گــردد.
 سردفتر ازدواج ٢3/ طالق 1٠ قم محسن موحد 8٠7

 دو نوبتی 
نوبت اول12/21/ 1401 نوبت دوم 12/27/ 1401

آگهی فقدان سند مالکیت
ــاحت  ــه مس ــه دوم ب ــع در طبق ــی واق ــه5 تفکیک ــکونی قطع ــان مس ــاب آپارتم ــک ب ــش دانگ ی ــت ش ــند مالکی س
116/60مترمربــع تحــت پــالک 5156فرعــی از 53اصلــی بخــش5 قزویــن مســتندا بــه ســند رســمی شــماره30389 
مــورخ1399/02/28 دفتــر47 قزوین و شــماره دفتــر الکترونیکــی139920309068002140 و شــماره چاپی823839 
الــف/98 بــه نــام آقــای محمــد زینلــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــد. ســپس بــه موجــب دادنامــه 
شــماره9809972810601092 مــورخ1398/09/28 شــعبه اول دادگاه خانــواده شهرســتان قزویــن حکــم حجــر بــرای 
مالــک صــادر شــده و خانــم مرضیــه فروغــی به عنــوان قیــم نامبــرده برابــر قیــم نامــه شــماره9915942815300012 
مــورخ1399/03/13 دادگســتری کل اســتان قزویــن منصــوب گردیــده اســت. حــال خانــم مرضیــه فروغــی بــا ارائــه دو 
بــرگ فــرم شــهادت شــهود بــه شــماره وارده68033653 مــورخ1401/12/11 مدعــی شــده کــه ســند مذکــور بــه علت 
ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی ملــک مزبــور را نمــوده کــه مراتــب بــه 
اســتناد مــاده120 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اعــالم مــی گــردد تــا هــر کــس بــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت 
بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معامالتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند 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 و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه 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.
فرح معینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه٢ قزوین8٩5

آگهی تغییرات شركت طلوع دوباره شریفیه موسسه غیرتجاری به شماره ثبت٢٤ 
و شناسه ملی1٤٠٠3٤6٩٢81

به اســتناد صورتجلســه هیــات مدیــره مــورخ1398/07/01 و تائیدیــه شــماره98/3988 مــورخ07/17/ 97 و 98/07/17 
ســازمان بهزیســتی شهرســتان البــرز تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد:

باقــری   حمیــد  مدیــره،  هیــات  رئیــس  ســمت  بــه  کدملــی4323955650  باقــری  مرتضــی  آقــای   -1
کدملــی4323990537 بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره، داود عزیــزی کدملــی0053843347 بــه ســمت 

ــد. ــن گردیدن ــره تعیی ــات مدی ــو هی ــه دار و عض خزان
2- امضــاء کل اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه بــا امضــای مدیرعامــل یــا رئیــس هیــات مدیــره و خزانــه دار 

و بــا مهــر موسســه معتبــر خواهــد بــود.
بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات تعییــن وضعیــت حــق امضــاء تعییــن دارنــدگان حــق امضــاء تعییــن ســمت مدیران 
ــای  ــگاه آگهی ه ــت و در پای ــوم ثب ــی مرق ــک شــخصیت حقوق انتخــاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونی

ــل دســترس می باشــد. ســازمان ثبــت قاب
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز8٩6

مفقودی
دانشــنامه پایــان تحصیــالت اینجانــب سوســن قنبــری فرزنــد کوچــک آقــا بــه شــماره ملــی 2630866394 صــادره از 
تالــش در مقطــع کاردانــی در رشــته معمــاری از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد زنجــان بــه شــماره ســریال 0063567 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار مــی باشــد.                                                                                       511

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص جهــان ســازان نیکمــرد درتاریــخ 
ــی 14012086776  ــه شناســه مل ــت 44422 ب ــه شــماره ثب 1401،12،22 ب
ــر  ــرح زی ــه ش ــه آن ب ــه خالص ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمی ــا ذی ــت و امض ثب
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :تهیــه تولیــد توزیــع 
ــواع شــیرآالت بهداشــتی ســاختمانی و  ــروش صــادرات و واردات ان ــد و ف خری
صنعتــی و تجهیــزات و مــواد اولیــه مــورد نیــاز در صنعــت شــیرآالت و ســایر 
کاالهــای مجــاز بازرگانــی و ترخیــص کاال و اعطــا نمایندگــی عندالــزوم و پــس 
ــات  ــا و مناقص ــده ه ــمینارها و مزای ــرکت در س ــای الزم ش ــب مجوزه از کس
ــای  ــی و ارزی در بانکه ــار ریال ــذ وام و اعتب ــی و اخ ــی و خصوص ــش دولت بخ
ــل  ــی در داخ ــعب و نمایندگ ــاد ش ــل ایج ــارج و داخ ــی خ ــی و خصوص دولت
ــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع  و خــارج از کشــور . درصــورت ل
ــی  ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب ــت : از تاری ــدت فعالی ــط م ذیرب
ــه  ــرج، محل ــهر ک ــزی ، ش ــش مرک ــرج ، بخ ــتان ک ــرز ، شهرس ــتان الب : اس
ــج(( ،  ــگاه خل ــت ))فروش ــن بس ــانی ، ب ــهید خراس ــوار ش ــاال ، بل ــارک ب حص
پــالک 4 ، طبقــه همکــف کدپســتی 3197893974 ســرمایه شــخصیت 
ــه  ــم ب ــدی منقس ــال نق ــغ 20,000,000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب حقوق
ــغ  ــادی مبل ــام ع ــا ن ــهم آن ب ــداد 2000 س ــی تع ــهم 10000 ریال 2000 س
7000000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 128 مــورخ 
ــد 1702638  ــا ک ــارک ب ــعبه حص ــی ش ــک مل ــک بان ــزد بان 1401،11،17 ن
پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا 
ــه  ــی 0083539166 ب ــماره مل ــه ش ــج ب ــد خل ــای وحی ــره آق ــت مدی هیئ
ــه ســمت منشــی  ــه مــدت 2 ســال و ب ــره ب ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدی
هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای مهــدی نیــک مــرد بــه شــماره ملــی 
ــه مــدت 2 ســال و  ــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره ب 0320538265 ب
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای محمدرضــا نیکمــرد 
بــه شــماره ملــی 0323768881 بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال و 
ــای ابوالقاســم  ــه مــدت 2 ســال آق ــره ب ــی هیئــت مدی ــه ســمت عضــو اصل ب
ــت  ــس هیئ ــب رئی ــمت نای ــه س ــی 0532831098 ب ــماره مل ــه ش ــج ب خل
مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 
ــه ســمت  ــی 3240307251 ب ــه شــماره مل ــج ب ــای مصطفــی خل 2 ســال آق
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه 
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، 
قراردادهــای اســالمی و نامــه هــای اداری و عــادی بــا امضــاء مدیــر عامــل بــه 
همــراه مهــر شــرکت معتبــر اســت. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه 
ــه ســمت  ــه شــماره ملــی 0043963080 ب بازرســان آقــای حســن شــایعی ب
ــازرس اصلــی بــه مــدت 1 ســال خانــم الهــام علــی وردی بــه شــماره ملــی  ب
ــه مــدت 1 ســال روزنامــه  ــازرس علــی البــدل ب ــه ســمت ب 0310186218 ب
کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت 
موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرج )1٤6٩٩٤3(  8٩٢

مفقودی
بــرگ ســبز موتورســیکلت سیستم:رادیســون تیــپ: 125CC مــدل: 1394 رنــگ: آبــی بــه شــماره موتــور: 
ــه شــماره پــالک: ایــران 613_ 86585 مفقــود  0125N3C105813 وشــماره تنــه: N3C***125R9402425 ب
گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                                   ٩٠3

مفقودی
بــرگ ســبز وانــت دوکابیــن سیســتم: مــزدا تیــپ: CARA2000i مــدل: 1401 رنــگ: ســفید بــراق بــه شــماره موتور: 
E2NBB2905 وشــماره بدنــه: NAGP2PC32NA302938 بــه شــماره پــالک: ایــران 15_ 924 ب 26 مفقــود 
گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                                             ٩٠٤

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت شــش دانگ یــک بــاب واحــد مســکونی قطعــه25 تفکیکــی واقــع در طبقــه اول بــه مســاحت 
83/12مترمربــع تحــت پــالک 14860فرعــی از 14694 از 41اصلــی بخــش5 قزویــن بــه ذیــل ثبــت96486 
صفحــه148 دفتــر569 و شــماره چاپــی955878 ب/90 بــه نــام شــرکت تعاونــی مســکن البــرز دارو صــادر و تســلیم 
گردیــده اســت. حــال نماینــده شــرکت آقــای ابوالفضــل غیاثونــد بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره از طــرف شــرکت 
تعاونــی مســکن البــرز دارو بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود بــه وارده68032210 مــورخ1401/12/03 مدعــی 
ــده اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی  ــگاری مفقــود گردی ــه علــت ســهل ان شــده کــه ســند مذکــور ب
خــود را نمــوده کــه مراتــب بــه اســتناد مــاده120 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اعــالم مــی گــردد تــا هــر کــس 
بــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معامالتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود 
ســند 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 و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن 
ــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق  ــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائ اداره نرســد و ی
مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد. ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد.
فرح معینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه٢ قزوین8٩7

مفقودی
ــه شــماره موتــور: 00267082  کارت ماشــین،برگ ســبز و ســند کمپانــی ســواری پرایــد هــاچ بــک مــدل: 1380 ب
وشــماره شاســی: S1442280163004 بــه شــماره پــالک: ایــران 16_ 529 م 16 مفقــود گردیــده اســت و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                                                                            ٩٠٢

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص ایرســا آرونــد نیلــی درتاریــخ 1401،08،29 بــه شــماره ثبــت 2300 بــه شناســه ملــی 14011670536 ثبــت و امضــا 
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :ارائــه کلیــه خدمــات در زمینــه خدمات 
شــهری اعــم از طراحــی، نصــب و ایجــاد و نگهــداری فضــای ســبز و محوطــه ســازی و احــداث آبنما،رنــگ آمیــزی و زیبــا ســازی معابــر ســاخت و نصــب 
مبلمــان شــهری،ارائه خدمــات پیمانــکاری ســاختمان،تامین ماشــین آالت ســبک و ســنگین و اجــاره دادن آنهــا، تعمیر و نگهداری،ســرویس دهی بــه ادارات 
و طبــخ غــذا، نظافــت کلیــه اماکــن، تامیــن نیــروی انســانی در رابطــه بــا شــرکت، ایــاب و ذهــاب، امــور تاسیســات، امــور آشــپزخانه و رســتوران، خدمــات 
عمومــی تنظیــف، نامــه رســانی، پیشــخدمتی، امــور آبدارخانــه، تلفنچی،صــادرات و واردات کاالهــای مجاز،ایجــاد و نگهــداری فضــای ســبز، امــور باغبانــی، 
تنظیفــات آبدارخانه،خدمــات کشــاورزی، آبیــاری، نــی بــری، دفــع آفات،نظافــت منــازل و کلیــه ســازمانها و نهادهــا دولتــی و خصوصی،باغبانــی و حمــل و 
نقــل اثاثیــه منــزل و شــرکت هــا در درون شهر،مراســمات عــزاداری و جشــنها،کلیه امــور مربــوط بــه ماســاژ درمانــی و خدمــات ماســاژ،نگهداری ســالمندان 
و کــودکان در منزل،پخــت غــذا، ســفره آرایــی، تامیــن ظــروف و اقــام و وســایل مــورد نیــاز ،تامیــن اقــام غذایــی و دســر وشــیرینی جــان،کارواش و 
شســت و شــو درب منــازل و کلیــه امــور خدماتــی،واردات کاالهــای مجــاز، خریــد و فــروش، توزیــع مــواد غذایــی و خوراکــی و آشــامیدنی، اســباب بــازی، 
لــوازم برقــی و روشــنایی، پارچــه و الیــاف، ابریشــم و حریــر، توزیــع کاال و صنایــع و تجهیــزات دوخــت و خیاطــی، کیــف و کفــش و تمامــی محصــوالت 
ــواع شــیرینی و شــکات، پاســتیل و نوشــیدنیها،جدول  ــوازم خانگــی، بدلیجــات، ان آرایشــی، بهداشــتی و دارویــی، پوشــاک، شــال و روســری، چــوب، ل
بنــدی و آســفالت خیابــان هــا و معابر،همچنیــن ارائــه فعالیتهــای عمرانــی شــامل نقاشــی و رنــگ آمیــزی کلیــه ســاختمان هــا و محوطــه هــای شــهری 
اداری خصوصــی دولتــی و رنــگ هــای ترافیکــی و خــط کشــی معابــر ورنــگ هــای صنعتــی، رنــگ کاری نماهــای ســاختمان و جــدول گــذاری، ایــزوگام، 
آســفالت کاری، عایــق بنــدی شستشــو و پاکســازی معابــر ســند پاســت کنیتکــس ، رومالیــن ، مولتــی کالــر و کلیــه خدمــات ســاختمانی،خرید و فــروش 
ــه مناقصــات و  ــی و خارجی،شــرکت در کلی ــر داخل ــه کاالهــای مجــاز بازرگانی،اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکت هــای معتب و واردات و صــادرات کلی
مزایــدات دولتــی و خصوصی،طراحــی ، محاســبه نظــارت و ایجــاد و نگهــداری کلیــه پــروژه هــای فضــای ســبز و محوطــه ســازی ، زیبــا ســازی و رنــگ 
آمیــزی معابر،همچنیــن اجــرای کلیــه طــرح هــای بازیافــت انــواع زبالــه و پســماندهای صنعتــی و غذایــی و تولیدی،دفــع و انهــام کلیــه پســماند هــا و زبالــه 
هــای صنعتی،خریــد و فــروش تهیــه و توزیــع و واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانی،اخــذ وام و اعتبــارات بانکــی بــه صــورت ارزی و ریالــی 
از کلیــه بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری داخلــی و خارجی،تهیــه، تولیــد و ســاخت انــواع رنــگ و رزیــن ، و پوششــهای صنعتی،طراحــی و تجهیــز و 
راه انــدازی خطــوط تولیــد و کاخانجــات تولیــد رنگ،همچنیــن ارائــه کلیــه خدمــات در زمینــه رنــگ کاری نماهــای ســاختمان و جــدول گــذاری ایــزوگام 
آســفالت کاری عایــق بنــدی شستشــو و پاکســازی معابــر ، ســند پاســت کنیتکــس، رومالیــن ، مولتــی کالــر و کلیــه خدمــات ســاختمانی،طراحی ســاخت 
و نصــب و اجــرای انــواع تابلو،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ســازمانها و ادارات دولتــی و خصوصی،طراحــی و خریــد و فــروش و 
تامیــن قطعــات و تجهیــزات انــواع تابلــو و پــاک ،رنــگ آمبــزی و زیبــا ســازی معابــر شهری،گشــایش حســاب ،اعتبــار اســنادی ،تســهیات واعتبــارت 
ریالــی و ارزی ضمانتنامــه هــا و حوالجــات ،فاینــاس ،ریفاینــاس ،نــزد بانکهــا ، موسســات مالــی وشــرکتهای داخلــی و خارجــی ،انتقــال تکنولــوژی از خــارج 
بــه داخــل کشــور ،طراحی،مهندسی،مشــاوره،خرید،اجرا،و نصــب کلیــه پروژهــای نفــت وگاز وپتروشــیمی )بــه جــز اکتشاف،اســتخراج و بهــره بــرداری( و 
تاسیســاتی وســاختمانی وابنیــه ،زمیــن شناســی و ژئوفیزیــک داخــل و خــارج از کشــور ،امــکان ســنجی و محاســبات فنــی ومهندســی ،اقتصــادی و اجــرا 
پــروژه هــای پاییــن دســتی ابنیــه ،تاسیســات زیربنایــی اســکله هــا و ارائــه خدمــات فنــی و مدیریــت پــروژه ه هــای مهندســی ،خریــد ســاخت و نصــب 
تــدارکات وتامیــن تجهیــزات مهندســی و پتروشــیمی خــارج از کشــور،مطالعه ،طراحــی مهندســی و خریــد و اجرا ونگهــداری از کلیــه پروژهــای انفورماتیک 
آی تــی ،پایــگاه داده هــا و ســرورها و انــرژی هــای نویــن در داخــل و خــارج از کشــور،طراحی و مهندســی ،خریــد ونصــب و اجــرا پــروژه هــای تاسیســاتی 
بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت 
نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان فــارس، شهرســتان ممســنی، بخــش مرکــزی، شــهر نــور آبــاد، مخابــرات، خیابــان ش قنــدی، خیابــان ش باهنــر، پــاک 0، 
طبقــه همکــف کدپســتی 7351944669 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1,000,000 ریــال نقــدی منقســم بــه 100000 ســهم 10 
ریالــی تعــداد 100000 ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 1000000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 386447 مــورخ 1401،07،07 
نــزد بانــک ســپه شــعبه شــهدای ممســنی بــا کــد 1503864 پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره آقــای مجتبــی کاویانــی بــه شــماره ملــی 
2390152570 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای مهــدی 
رضائــی بــه شــماره ملــی 2391242336 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال 
آقــای احســان کاویانــی بــه شــماره ملــی 2392032701 بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و 
تعهــدآور شــرکت از قبیــل چک،ســفته،بروات،قراردادها عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر 
شــرکت معتبــر مــی باشد،باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــای امیــن کشــکولی بــه شــماره ملــی 2392202567 بــه ســمت 
بــازرس اصلــی بــه مــدت 1 ســال آقــای ســجاد شــفیعی بــه شــماره ملــی 2392227251 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت 1 ســال روزنامــه کثیر 

االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی )1470461(   899

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف  ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رای شــماره 140160318012003464 مــورخ 1401/11/13هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای قاســم رضــازاده 
ســیاهمزگی فرزنــد غامعلــی شــماره شناســنامه 306 صــادره از شــفت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر آپارتمــان بــا کاربــری مســکونی  بــه مســاحت 227/32متــر مربــع میباشــد.  بــه شــماره پــاک ثبتــی فرعــی 2764 مجــزی شــده از پــاک 311 واقــع در قریــه قصبــه 
شــفت ســنگ اصلــی 21 بخــش 21 گیــان خریــداري از مالکیــت رســمی  آقــای مســیب ســیمائی )زارع صاحــب نســق ( گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 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 عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد . 
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم1401/12/27   م الف 1003
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف  ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رای شــماره 140160318012003578 مــورخ 1401/12/01هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســید مجیــد میــر محمــدی 
خســمخی فرزنــد میــر احمــد شــماره شناســنامه 1892 صــادره از شــفت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه  مســاحت 700/13متــر مربــع کــه مقــدار مســاحت 684/45 متــر مربــع دارای کاربــری مســکونی و مقــدار مســاحت 15/68متــر مربــع خــارج از محــدوده طــرح هــادی میباشــد.  بــه 
شــماره پــاک ثبتــی فرعــی 30 مجــزی شــده از پــاک 5 واقــع در قریــه دورودخــان شــفت ســنگ اصلــی 63 بخــش 21 گیــان خریــداري از  مالکیــت رســمی  آقــای المــاس شــهبازی گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در 
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایــي تقدیــم نمایند. 

بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد . 
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم1401/12/27   م الف 1006

نعمت ذوقی - رئیس ثبت اسناد و امالک شفت        733

مفقودی
جفت پاک خودرو وانت سیستم تویوتا تیپ 2000 مدل 1984 به رنگ سقید-روغنی به شماره موتور 5R2144981 و شماره شاسی RK110601639 و شماره انتظامی 281 س 54 ایران 95 بنام صفر قلندرزهی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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