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آگهی مفقودی 
بدینوســیله اعالم میدارد ســند کمپانی و برگ ســبز سواری کار سیســتم نیسان تیپ 
پاترول دو درب رنگ کرم روغنی مدل 1367 به شماره موتور Z24047033 و شماره شاسی 
PNK15Z701688 و شــماره پــالک انتظامــی ایــران 96- 571 ص 26 متعلــق به اینجانب 
عباســعلی ربیعی فرزند رضا بشــماره ملی 4592130367 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد. شاهرود 
*******************************************************************

برگ ســبز تراکتور کشاورزی ام اف285مدل1389 شماره پالک ایران12-191ک13 
شــماره موتورLFW09512W شماره شاسی J09627 به نام حجت اله اسدی مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*******************************************************************

ســندکمپانی مینی بوس بنز309مدل1366 شــماره پالک ایران12-493ع78 شماره 
موتور 33491110104977  شــماره شاسی 37939116001052 به نام سیدرضا کهنه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
*******************************************************************

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حســن محمدی فرزند علی به شــماره شناسنامه 2303 
صادره از گچســاران در مقطع کارشناســی رشــته مهندســی تکنولوژی نرم افــزار کامپیوتر 
صادره از، واحددانشگاهی آزاد گچساران با شماره 4159200 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشــد،از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
گچســاران به نشــانی استان ک.ب شهرســتان گچســاران کوی مدرس نفت ،مدرس 4 پالک 
412 ارســال نمایــد. نوبت اول- یاســوج -  1399/11/12  نوبــت دوم 1399/11/27 

نوبت سوم1399/12/12 
*******************************************************************

بــرگ ســبز خــودروی ســواری ســایپاتیبا2هاچ بــک مــدل 1396بــه رنگ ســفید به 
شاســی  وشــماره   M158433729 موتــور  شــماره  424م56ایران53بــه  پــالک  شــماره 
NAS821100111096558 به نام زهراخشنوامفقود وازدرجه اعتبار ساقط گردید. یاسوج

*******************************************************************
ســند کمپانی خودروی ســوار ی پیکان مدل 1383به شماره انتظامی 853 ج 88 ایران 
49 بــه شــماره موتور 11283163038 و شــماره شاســی 83566867 بنــام رضا مرادی  

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
*******************************************************************

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

برابــر رای شــماره 139960324004000496 مورخــه 1399/9/24 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک خورمــوج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای یداله 
شیخیانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 5179 صادره از خورموج در ششدانگ یک قطعه 
زمیــن مزروعی به مســاحت 55587 مترمربع پالک 323 فرعــی از 2195 اصلی مفروز و 
مجزی شــده از پالک 2195 اصلی قطعه 9 بخش 5 واقع در روستای الور شرقی خریداری 
از مالک رســمی علی الموتی مطلق محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی 
بــه مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/11/11 - تاریخ انتشــار نوبت 

دوم: 99/11/27 - م الف/349
رئیس واحد ثبتی  شهرستان دشتی- امیر عباس ترجمان

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

برابر رای شــماره 139960316001004201 مورخه 99/8/29 هیات 
اول/ دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 
تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضــی خانم مرضیه گومه فرزند علی بشــماره 
شناســنامه 797 کدملــی 3871885290 صادره از همــدان در یک دانگ از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 110/12 مترمربع در محدوده اراضی 
پالک 33 فرعی از 141- اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشــاه به آدرس 
کرمانشاه بلوار طاقبستان کوچه 122 فرعی 216 پالک 195 خریداری از مالک 
رســمی مشاعی آقای پاشا باقری فرزند حسن محرز گردیده است لذا به منظور 
اطــالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 

99/11/27- م الف/2345
رئیس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه

آکهی فقدان ســند مالکیت ششدانگ پالک 1360/14 واقع در مال خلیفه ای گناوه بخش شش 
بوشهر 

آقای داراب بهروزی مالک ششدانگ پالک 1360/14 با تسلیم استشهاد محلی گواهی شده 
دفتر 56 گناوه مدعی اســت که یک جلد ســند مالکیت ششدانگ پالک 1360/14 واقع در مال 
خلیفه ای گناوه بخش شــش بوشــهر که به نام آقای داراب بهروزی صادر و تسلیم گردیده است 
و تاکنون در قید تامین و بازداشــت نمی باشــد بعلت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صــدور المثنی را نموده اســت لذا مراتــب طبق اصالح تبصره یک اصالحی مــاده 120 آیین نامه 
قانــون ثبــت اعالم میگردد که هرکس نســبت به ملک مــورد آگهی معامله ای نمــوده و یا مدعی 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشــار این اگهی به اداره ثبت  اســناد 
و امالک گناوه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا ســند معامله تسلیم 
نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند  ارائه نشــود 
المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 99/11/27- م 

الف/573
 محمد چهابدار - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکــه هیئت اختــالف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیت بــه تصرفات مفــروزی و 
مالکانــه آقای علی اســفندیاری را نســبت به شــش دانگ یک بــاب خانه به مســاحت 248/44  
مترمربــع پــالک 917/9065 واقــع در امامــزاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر برابــر رای شــماره 
139960324001003410 مــورخ 99/10/8  تایید نموده و آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت 
نیز منتشر گردیده لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد مادتین 14 و 15 قانون ثبت 
و تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی 
جهت قســمت مورد تصرف آقای علی اسفندیاری منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و 
صاحبان حقوق ارتفاقی می رســاند . که عملیات تحدیدی در صبح مورخ 1399/12/18 در محل 
شــروع به عمل خواهد آمد لذا بدین وســیله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت می شــود در 
وقت تعیین شــده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نســبت به حدود ارتفاعی برابر 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت 30 روز پذیرفته میشود. 
معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده 86 آیین نامه قانون ثبت و 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 73/3/25 ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواســت بــه مراجع قضایی محل وقوع 
ملک تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ 

و به ثبت تسلیم نمایند و اال حق آنان ساقط می شود.م الف/572
تاریخ انتشار:99/11/27

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه- محمدچهابدار

دادنامه
بــه تاریخ 99/4/14 ، شــماره پرونــده 57/99 ش 112 ح  ، شــماره دادنامه: 172/99 ، 
مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 112 شــورای حل اختالف اللجین ، خواهان: امیر نوروزی فراهان 
فرزنــد رمضــان به آدرس اللجین بلوار آیت اله خامنه ای فروشــگاه زمرد،  خوانده: ناصر ســاده 
مجهــول المکان ، وکیل خواهان: امیر علی نصیبی مرام فرزنــد جواد آدرس بهار میدان آزادگان 
جنب تاالر بهاران دفتر وکالت هادئی ، خواســته: مطالبه وجه ، گردشــکار: خواهان دادخواســتی 
به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به 
کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا تشــکیل شده و قاضی شورا با 
توجه به محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
)رای شورا( در خصوص دادخواست آقای امیرعلی نصیبی مرام فرزند جواد به وکالت از خواهان 
آقای امیر نوروزی فراهان فرزند رمضان بطرفیت آقای ناصر ســاده به خواســته تقاضای صدور 
حکم مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ 191/260/000 ریال به انضمام تاخیر تادیه و کلیه خسارات 
قانونی اعم از هزینه دادرسی با این توضیح که خواهان با استناد به یک فقره سند عادی )رسید 
عادی( که به امضای خوانده رســیده است عنوان داشته به میزان خواسته از وی طلبکار میباشد 
که از پرداخت دین استنکاف می نماید خوانده علیرغم ابالغ وقت دادرسی در جلسه شورا حضور 
نیافتــه و دفاع یا ایراد موثری ابراز نکرده اســت شــورا با توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی و 
مالحظه تصویر مصدق مستندات خواهان اعم از رسید عادی و با عنایت به اینکه بر اساس مفاد 
ســند عادی ارائه شــده که به امضاء خوانده رسیده اشــتغال ذمه خوانده محرز بوده و دلیلی بر 
برائت ذمه ارائه نشده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 
و 522 از قانــون آیین دادرســی مدنی و ماده 1257 از قانون مدنــی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخــت مبلغ 191/260/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/450/750 ریال بابت 
هزینه دادرسی و ابطال تمبر و مبلغ 7/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل پرداخت خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 99/02/14 لغایت اجرای دادنامه بر مبنای شاخص 
اعالمــی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شــورا ســپس ظرف بیست 

روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی اللجین می باشد.
قاضی شعبه 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهی دعوت سهامداران شرکت سیناریس کاشان سهامی خاص با شماره 
ثبت 449 ســرمایه ثبت شــده: 10000000000 ریال شناســه ملی 

10260093758 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بدین وســیله از کلیه سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها 
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
مورخ 10 اســفند ماه 1399 ساعت 19/30 تا 20/30 در محل کاشان 
،خیابان امیرکبیر ، نبش 20 متری بهشت ، ساختمان شماره 110 ، طبقه 

اول تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1- اســتماع گزارش مالی هیئت مدیره و بازرس قانونی شــرکت و 
تائید صورتهای مالی و حســاب ســود و زیان و تصویب تراز مالی ســال 

مالی 98 شرکت
2- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال 

3- تعیین روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج اطالعیه ها و اگهی های 
شرکت برای مدت یکسال 

4- انتخاب اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال
هیئت مدیره شرکت سیناریس کاشان

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

برابــر رای شــماره 139960306271003654 هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد 
نقی حسین زاده حریری فرزند مرتضی در ششدانگ اعیان یک 
باب خانه به  مساحت 101 متر مربع قسمتی از پالک 71 اصلی 
واقع در مســلم جنوبی 8 سرخپوش 18 پالک 85 اعیان متعلق 
به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف 972
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/27

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

برابــر رای شــماره 139960306271003656 هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد 
نقی حسین زاده حریری فرزند مرتضی در ششدانگ اعیان یک 
باب خانه به  مســاحت 74/62 متر مربع قســمتی از پالک 71 
اصلــی واقع در مســلم جنوبــی 8 ســرخپوش 18 پالک 85/1 
اعیــان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا 
محرز گردیده اســت.لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 970
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/27

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالســه  پرونــده   -  139960312004000732 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1397114412004000102 آقای عبدالناصر گوگالن فرزند امین به شماره شناسنامه 
527 گنبــد و کد ملــی 2031032021 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده 
بــه مســاحت  192.75 مترمربع جدا شــده ازتمامت پالک ثبتــی 1/521-اصلی واقع در 
گنبدکاووس روســتای آق قایه محله پوالد آباد بخــش 10 حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک 
مع الواســطه از تقی جاهد داشــلی برون )مالک رســمی( لــذا به منظور اطــالع عموم این 
آگهی دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف:9334 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1399/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/11/27
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالســه  پرونــده   -  139960312004006807 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1398114412004000471 آقــای ناصــر گرگانــی فرزنــد مرحــوم تقــی به شــماره 
شناســنامه 89 گنبد و کد ملی 2032231212 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شــده به مساحت  76.75 مترمربع جدا شــده ازتمامت پالک ثبتی 1/8646-اصلی واقع 
در گنبــدکاووس خیابــان یاس بخش 10 حــوزه ثبتی گنبد خریداری ملــک از محل تمامت 
ســهم مالکیت مشــاعی )مالک رســمی( لذا به منظور اطالع عموم این آگهی دردو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف:9347 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1399/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/11/27
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالســه  پرونــده   -  139960312004006815 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1399114412004000191 آقای عبدالحکیم یلمه فرزند قلیچ به شــماره شناسنامه 
74 گنبــد و کــد ملی 2032235050 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده به 
مســاحت  1562.50 مترمربع جدا شــده ازتمامت پالک ثبتــی 1/4333-اصلی واقع در 
گنبــدکاووس بخــش 10 حوزه ثبتی گنبــد خریداری ملک مع الواســطه از محمد گلدی آق 
آتابــای )مالک رســمی( لذا به منظور اطالع عموم این آگهــی دردو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف:9356 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1399/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/11/27
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالســه  پرونــده   -  139960312004006784 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1398114412004000673 خانم ملک برخوردار فرزند محمد به شــماره شناســنامه 
75 گنبــد و کــد ملی 2030322921 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده به 
مســاحت  246.07 مترمربع جدا شــده ازتمامت پالک ثبتــی 1/59183-اصلی واقع در 
گنبدکاووس خیابان فرودگاه بلوار بصیرت نبش کوچه دبیرســتان الغدیر بخش 10 حوزه 
ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواسطه از رسول بابایانی )مالک رسمی( لذا به منظور اطالع 
عموم این آگهی دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف:9351 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1399/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/11/27
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهی مفقودی 
بــرگ ســبز ســواری هاچ بــک تیبا 2 به شــماره موتــور M159043940 و شــماره شاســی  
NAS821100L1285501 و شــماره پالک ایــران 40-374 ج93  مفقودگردیده و فاقد اعتبار 

می باشد. ساری
************************************************

کلیه اســناد و بنچاق ســند مالکیت و سند کمپانی ســواری دوو مدل 1994 به شماره پالک 
ایران 72-963 م 93  و به شــماره موتور 067635   و شماره شاسی 724062 مفقودگردیده 

و فاقد اعتبار می باشد. ساری
************************************************

ســند کمپانی و سند مالکیت سواری پراید مدل 1383 به شماره پالک ایران 62- 411 ب 
14 و شــماره موتور  00688663 و شماره شاســی S1412283223955 مفقودگردیده و فاقد 

اعتبار می باشد. ساری
************************************************

 S1422288075323 برگ ســبز خودرو سواری پراید 132 مدل 1388 به شــماره شاسی
شــماره موتور 2930072 شــماره پــالک ایران82-283د12مفقودگردیده و فاقــد اعتبار می 

باشد. ساری
************************************************

 ســند کمپانــی ســواری ســایپا تیپ تیبــا مــدل 1399 رنگ ســفید روغنی شــماره موتور 
M15 / 8963695 شماره شاسی NAS811100L5705795 شماره پالک ایران82-298ط62  

مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
************************************************

سند کمپانی و برگ سبز سواری سیتروئن زانتیا SX رنگ نوک مدادی متالیک مدل 1385 
شماره موتور 608844 شماره شاســیS1512285147082 ایران62-244ج57 مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد. ساری
************************************************

آگهی ابالغ ماده 18 آیین نامه اجرا
ش پ :139504010359000933/1 بدیــن وســیله بــه آقای علیرضا میــران زاده نام 
پدر:عیســی -شــماره شناســنامه 18779 شناسه ملی 2140187644 به نشــانی: آمل خ امام 
رضا خیابان مطهری تربیت 6 جنب نانوایی ابالغ می شود که بانک کارآفرین شعبه آمل به نشانی: 
آمل خ هراز به استناد قرارداد بانکی :شماره سند:1338127 تاریخ سند:1392/02/02 بانک 
مربوطه: کارآفرین جهت وصول مبلغ 399.479.292ریال)ســیصدو نود و نه میلیون و چهارصد 
وهفتــاد و نــه هزار و دویســت و نود و دو ریال( تــا تاریخ 1395/08/05 به انضمام خســارت 
تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شــما اجراییه صادر 
نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9500982 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1395/08/05 مامور،محل اقامت شــما به شــرح متن ســند شــناخته نشــده لذا بنا به تقاضای 
بســتانکار طبــق ماده 18 آییــن نامه اجرا مفاد اجراییــه فقط یک مرتبه در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محســوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان  خواهد 

یافت.م/الف
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آمل-سید اسماعیل بنی هاشمی

آگهی حصر وراثت
خانم زینب الســادات طباطبائی اشــگذری فرزند ســید حســن به شــرح درخواســتی که به 
شــماره 1/9901295 ایــن شــعبه ثبــت گردیــده درخواســت صــدور گواهی انحصــار وراثت 
نموده و اعالم داشــته که شــادروان هوشــنگ زعفریان فرزند ابوالقاســم  شــماره شناســنامه 
2161254367 صــادره قائــم شــهر در تاریخ 1399/2/18 در بهشــت زهرا تهــران  بدرود 
زندگــی گفتــه، ورثه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر اســت به :1-زنیــب الســادات طباطبائی 
اشگذری فرزند سید حسن کدملی 5519764905 متولد 1335/4/21 همس متوفی 2-رضا 
زعفریان فرزند هوشــنگ کدملــی4989544579 متولد 1354/11/14   3-قاســم زعفریان 
فرزنــد هوشــنگ کدملــی  4989586166 متولــد 1358/1/1   4-راحلــه زعفریــان فرزند 
هوشــنگ کدملــی  4989586174 متولــد 1358/1/1   5-طاهــره زعفریان فرزند هوشــنگ 
کدملــی  4989716353 متولــد 1362/6/24   6-معصومه زعفریان فرزند هوشــنگ کدملی  
4989716361 متولد 1362/6/24 همگی فرزندان متوفی  والغیر، اینک شورا پس از انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یــک نوبت آگهی می نماید تاهرکــس اعتراضی دارد یا 
وصیــت نامــه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهــی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم 

نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمــه صغری اکبرزاده با ارائه استشــهادیه شــماره 31008-99/11/26 تنظیمی 
دفترخانــه 186 آمل طی درخواســت شــماره 99/51214-99/11/26 تقااضای صدور ســند 
مالکیــت المثنی 423398 شــش دانگ پالک شــماره 943 فرعــی از 12 اصلی واقع در بخش 3 
آمل  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار می گردد، 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز 
پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به اداره 
ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان 
ساری منطقه سه

 برابــر رای شــماره 139960310457007028 مــورخ 01-09-1399 کــه در هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
واحد ثبتی منطقه ســه ساری تصرفات مالکانه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران به شناسه ملی 
10760089749 بشــماره پرونده 148-1398 نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 97878،70 )نود و هفت هزار و هشــتصد و هفتاد و هشــت متر و هفتاد (

متر مربع قسمتی از پالک شماره 4 اصلی واقع در بخش 21 ثبت ساری خریداری مع الواسطه از 
مالک رســمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399-11-27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-12-12 

م.الف: 19909835
 علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه3

متن آگهی 
خواهان : علیرضا محمودیان بوکالت از خانم روشنک موسی زاده ضیابری به : آدرس رامسر 
خ مطهری نارنج بن طبقه دوم ســاختمان پزشــکان ســینا تلفن 09111936224 خوانده : خانم 
رویا موســی زاده به آدرس : طبق اظهارات وکیل آدرسی از مالک مشاعی مذکور ندارد . موضوع 
: افرازپــالک ثبتــی 346 فرعی از 24 اصلی بخش 5 ثبت رامســر گردشــکار : نظربه اینکه آقای 
علیرضا محمودیان بوکالت از خانم روشــنک موســی زاده ضیابری تقاضای افراز سهم موکل خود 
را از پــالک مذکورنموده که پس از طی تشــریفات قانونی مراتــب در اجرای ماده 154- اصالحی 
قانون ثبت طی گزارش ظهر شــماره 12676/99/010  مورخه 1399/11/19 و دســتور زیل 
آن غیرقابــل افــراز اعالم گردیده لذا به شــرح ذیل مبادرت به انشــاء رای می گردد : رای به رد 
افراز نظر به گزارش نماینده و نقشــه بردار این اداره در ذیل نامه شــماره 12676/99/010  
مورخ 1399/11/19 مبنی بر اینکه ملک بصورت یکقطعه زمین بمساحت 199 مترمربع بوده و 
شهرداری رامسر نیز برابر نامه شماره 1/12376/99/ ص مورخ 1399/11/15 اعالم داشته 
با توجه به زیر حدنصاب بودن ملک امکان افراز پالک ثبتی فوق میســر نمیباشــد لذا به اســتناد 
ماده 5 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب 1357 رای به رد افراز پالک 346 
فرعی از 24- اصلی بخش 5 رامسر صادر میگردد این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ 

برابر ماده 2 قانون افراز قابل اعتراض در دادگاه شهرستان وقوع ملک خواهد بود . 
م.الف: 19909826

تاریخ انتشار آگهی: 1399-11-27 
 صالحی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامسر

آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره نامــه :139985610016011937 تاریــخ ارســال نامه :1399.11.20 شــماره 
پرونده: آگهی فقدان سند مالکیت آقای وحید توکلی با ارائه استشهاد محلی مصدق از دفترخانه 
378 محموداباد طی درخواست 18943 تاریخ 1399.11.07تقاضای صدور سند ششدانگ پالک 
1322 فرعــی از 30 اصلــی واقع در بخش 11 حوزه ثبتی شهرســتان محمودآبــاد که ذیل ثبت 
12747 صفحه 227 دفتر جلد 92 به شــماره چاپی 762815بنام وی صادر و تسلیم شده و در 
اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت . در اجرای تبصره یک ماده 120 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی مدعی انجام معامله و 
یا مالکیت ویا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله را به این اداره تسلیم و رسید 
دریافــت نمایند چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگــردد و یا در صورت اعتراض 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. . تاریخ انتشار: 1399.11.27 
م.الف: 19909856

 رئیس ثبت اسنادوامالک محمودآباد- فرهاد آقابابائی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
شــماره نامــه :139985610016012001 تاریــخ ارســال نامه :1399.11.21 شــماره 
پرونــده: آگهــی تحدید حــدود اختصاصی پیرو آگهی منتشــره موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند و باستناد ماده 
14 قانــون ثبــت و تبصره 5 ماده 2 قانــون فوق الذکر تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین 
بمســاحت 95 متر مربع تحــت پالک 581فرعی از 29 اصلی بخش 11 ثبــت محمودآباد واقع در 
قریه سیاهرودســر ملکی حســین طاهری نیا و مهردخت ناصحی )بالمناصفه هریک به میزان سه 
دانگ مشــاع از ششدانگ( ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1399.12.25در محل وقوع ملک 
به عمل خواهد آمد. لذا به مجاورین پالک مرقوم اخطار می شــود تا در روز تعیین شــده در محل 
وقوع ملک حضور بهم رســانند بدیهی اســت عدم حضور مجاورین مانع از عملیات اجرایی تحدید 
حدود نخواهد شــد علیهذا طبق ماده 20 قانون ثبت اعتراض مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی 

از تاریخ تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد
. تاریخ انتشار: 1399.11.27

م.الف: 19909837
 رئیس ثبت اسنادوامالک محمودآباد- فرهاد آقابابائی 

متن آگهی 
بســمه تعالی به رحمان محمدی مجهول المکان آقای رحمان محمدی به اســتحضار میرســاند 
راجع به دادنامه شــماره 379 صادره شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان ساری به شماره بایگانی 
99000654 مطابق قانون حمایت خانواده 1391 آئین نامه اجرائی آن، به شما ابالغ می گردد که 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ این ابالغ مهلت دارید که برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در این 
دفترخانه حاضر شوید وگرنه کلیه مسئولیتهای قانونی آن به عهده شخص شما خواهد بود و این 
دفترخانه هیچگونه مســئولیتی در این خصوص نخواهد داشــت.آدرس دفترخانه ســاری- بلوار 

طالقانی- خیابان امام حسین )ع(- کوچه نسترن 2 سر دفتر طالق 129 ساری مسعود خانلری
 تاریخ انتشار آگهی: 1399-11-27

م.الف: 19909838

آگهی تغییرات شــرکت فاضل قطعه توس شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 59062 و شناسه ملی 14006079992  

مــورخ  العــاده  فــوق  اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی  بــه 
1399/7/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -آقای محمد مفیدچپردار 
به شــماره ملــی 0071473785 بــا پرداخت مبلــغ 400000000 
ریال به صندوق شــرکت به جمع شرکای شرکت اضافه گردیدسرمایه 
شــرکت از مبلــغ 1000000000 ریــال به مبلــغ 1400000000 
ریــال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه شــرکت به شــرح 
مذکور اصالح گردید. لیســت ســهم الشــرکه شــرکا بعد از افزایش 
ســرمایه : آقای جعفــر ذوالفقاری نیا به شــماره ملی 3871461024 
دارای 500000000 ریال ســهم الشــرکه. آقای حسین رنجبر مقدم 
به شــماره ملــی 0944833616 دارای 500000000 ریال ســهم 
الشــرکه. آقای محمد مفیدچپردار به شــماره ملــی 0071473785 

دارای 400000000 ریال سهم الشرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1094647(

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالســه  پرونــده   -  139960312004000754 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1398114412004000120 آقــای شــمس الدین رجال فرزند کریم امان به شــماره 
شناســنامه  2020174499 گنبــد و کد ملی 2020174499 در ششــدانگ یک قطعه 
زمیــن احــداث بنا شــده بــه مســاحت  91.15 مترمربع جدا شــده ازتمامت پــالک ثبتی 
1/521-اصلی واقع در گنبدکاووس روســتای آق قایه محله پوالد آباد خیابان اترک طیار 
بخش 10 حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواســطه از تقی جاهد داشــلی برون )مالک 
رســمی( لذا به منظور اطالع عموم این آگهی دردو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 9378 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1399/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/11/27
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالســه  پرونــده   -  139960312004006760 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1398114412004000680 خانم فاطمه جوان بخت شــیرجین فرزند صمد به شماره 
شناسنامه 12592 گنبد و کد ملی 2030125474 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت  139.13 مترمربع جدا شده ازتمامت پالک ثبتی 1/17547-اصلی 
واقــع در گنبــدکاووس خیابــان خیــام جنوبی بخش 10 حــوزه ثبتی گنبــد خریداری ملک 
مع الواســطه از عباسعلی مهری شــیره جین )مالک رســمی( لذا به منظور اطالع عموم این 
آگهی دردو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 9386 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1399/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/11/27
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالســه  پرونــده   -  139960312004007383 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1398114412004000507 آقــای افشــین عالیــی قوجق فرزند یوســف به شــماره 
شناســنامه 3569 گنبد و کد ملی 2032092311 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت  124.50 مترمربع جدا شــده ازتمامت پالک ثبتی 1/1048-اصلی 
واقــع در گنبدکاووس خیابان فجر شــمالی کوچه 11  بخش 10 حوزه ثبتی گنبد خریداری 
ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی )مالک رســمی( لذا به منظور اطالع عموم این 
آگهی دردو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 9388 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1399/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/11/27
رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

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

کالســه  پرونــده   -  139960312004006766 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1398114412004000715 آقــای امــان محمــد دبیری فرزنــد حاجی بردی به شــماره 
شناســنامه 2020170515 گنبد و کد ملی 2020170515 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مســاحت 199.60 مترمربع جدا شــده ازتمامت پالک ثبتی 1/4280-
اصلــی واقع در گنبدکاووس روســتای گدم آباد خیابان محمــد الق کوچه 12 بخش 10 حوزه 
ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواسطه از حمید بردی نفسی )مالک رسمی( لذا به منظور اطالع 
عموم این آگهی دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 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 نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد. 

م-الف:9398 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشــنبه 1399/11/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/11/27
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالســه  پرونــده   -  139960312004006803 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1398114412004000699 آقای رجب دردی پنق فرزند قیونلی به شماره شناسنامه 
1244 گنبــد و کد ملی 2031039288 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده 
بــه مســاحت  390.82 مترمربع جدا شــده ازتمامــت پالک ثبتــی 1/4510-اصلی واقع 
در گنبدکاووس روســتای گــدم آباد خیابان فراغی نبش کوچــه 18  بخش 10 حوزه ثبتی 
گنبــد خریداری ملک از ضیا محمد کســلخه )مالک رســمی( لذا به منظــور اطالع عموم این 
آگهی دردو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 9403 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1399/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/11/27
رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالســه  پرونــده   -  139960312004006750 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1398114412004000656 آقای حیدر محمودی فرزند حســن به شــماره شناسنامه 
6659 تهران و کد ملی 0063165163 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده 
بــه مســاحت  100 مترمربع جدا شــده ازتمامت پالک ثبتــی 1/23595-اصلی واقع در 
گنبــدکاووس بخــش 10 حوزه ثبتــی گنبد خریداری ملــک از محل تمامت ســهم مالکیت 
مشــاعی )مالک رســمی( لذا به منظور اطالع عموم این آگهی دردو  نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 9421 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1399/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/11/27
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالســه  پرونــده   -  139960312004008119 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1399114412004000245 آقــای حمیــد پالیــده شــیبک فرزنــد مختار به شــماره 
شناســنامه 2689 گنبد و کد ملی 4869036924 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت  142.50 مترمربع جدا شده ازتمامت پالک ثبتی 1/32914-اصلی 
واقع در گنبدکاووس شهرک بهارستان نیلوفر3 بخش 10 حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک 
مع الواســطه از تمامت ســهم مالکیت مشــاعی )مالک رسمی مشــاعی( لذا به منظور اطالع 
عموم این آگهی دردو  نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 9473 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1399/11/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/12/11
رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالســه  پرونــده   -  139960312004006783 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1398114412004000367 آقــای کامبیــز بگنجــی فرزنــد مشــهد قلــی به شــماره 
شناسنامه 23702 گنبد و کد ملی 2030236470 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 83.29 مترمربع جدا شــده ازتمامت پالک ثبتی 1/35673-اصلی 
واقع در گنبدکاووس خیابان دارایی غربی نرســیده به ســه راهی گدم آباد سمت راست 
بخش 10 حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواسطه از اقل بخت بخشنده )مالک رسمی( 
لــذا بــه منظور اطالع عموم ایــن آگهی دردو  نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی می شــود که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 9471 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1399/11/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/12/11
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس


