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

کالســه  پرونــده   140060312004006086 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1399114412004001006 خانم سلطان شیروانی فرزند انا به شماره شناسنامه 
252 بندرترکمــن و کد ملی 2239724552 در ششــدانگ یک قطعه زمین ا حداث 
بنا شــده به مساحت 72 مترمربع جدا شده از پالک ثبتی 12431 فرعی از 1-اصلی 
واقع در گنبدکاووس خیابان فردوســی شــمالی کوچه 21 بخش 10 حوزه ثبتی ملک 
گنبدکاووس خریداری ملک مع الواســطه از محمود انه محمد )مالک رســمی( . لذا به 
منظــور اطــالع عموم 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 
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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 9220
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/05/24 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/06/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

کالســه  پرونــده   140060312004006085 بشــماره  هیــات  رای  برابــر 
1399114412004001005 خانــم ای ســن بــدراق نژاد فرزند مــراد محمد به 
شــماره شناســنامه 4860228189 کالله و کد ملی 4860228189 در ششدانگ 
یک قطعه زمین ا حداث بنا شــده به مساحت 55.10 مترمربع جدا شده از پالک ثبتی 
12431 فرعی از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان فردوســی شمالی کوچه 21 
بخــش 10 حــوزه ثبتی ملک گنبدکاووس خریــداری ملک مع الواســطه از محمود انه 
محمــد )مالک رســمی(. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت 
درصــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 9222
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/05/24 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/06/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

                آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
                        شرکت شن وماسه وبتن شاهوار )نوبت دوم(

) سهامی خاص(
شناسه ملی:10480090709 شماره ثبت 2446

 با توجه به حد نصاب نرســیدن  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  در نوبت اول   
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت شن وماسه وبتن شاهوار )سهامی خاص( بشماره 
ثبت 2446 تا در جلســه  مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شــرکت که در روز شــنبه 
مورخ  1401/06/5 در ســاعت 9 صبح در محل مرکزاصلی شــرکت واقع در شاهرود-

جاده مجن-کیلومتر 7-ســمت چپ- نرسیده به کارخانه ســیمان-جنب گاوداری تشکیل 
میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
تعین اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال  -1

تعین بازرسان اصلی وعلی البدل بمدت یکسال مالی   -2
انتشار نوبت دوم 1401/05/24

 هیئت مدیره شرکت

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 140160329012002654و140160329012002655مو
رخ 1401/5/4 هیــات  اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانم شــهین باقری  به شــماره شناســنامه  1537کد ملی 
4608921762 صــادره از گرمســار فرزند محمد در دودانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 31272.73متر مربع از پالک شماره 1 فرعی از 6اصلی 
واقــع در  فســکان  حوزه ثبت ملک گرمســار دارای مالکیت مشــاعی و آقــای مهیار امیر 
حائری شناســنامه شــماره 2100 کدملی0043920314 صادره فرزند میرزا حســن در 
چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک از زمین مزروعی به مساحت31272.73متر مربع از 
پالک 1فرعی از 6اصلی واقع در فســکان حوزه ثبت ملک گرمســار دارای مالکیت مشاعی 
،دارای حقوق ارتفاقی بــا حقابه مطابق قانون توزیع عادالنه آب مقدار 516.71متر مربع 
از ضلع شــمال حریم کانــال و جزوه حقوق ارتفاعی وزارت نیرو می باشــد  محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد می 
تواند از تاریخ 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/5/8

تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/5/24
شناسه آگهی 1357273

حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

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

برابر رای شماره 140160329012002614مورخ  1401/5/2 هیات  اول 
/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جمشــید علِی بیگی به شماره شناسنامه  8 کد ملی 4609652439 
صادره از گرمســار فرزند ابوالقاســم در  ششدانگ یک واحد دامدارّی با باغچه به 
مساحت 1138.41متر مربع از پالک شماره 13 فرعی از 1 اصلی واقع در  حسین 
آباد  حاج تقی بخش حوزه ثبت ملک گرمســار با حقوق ارتفاقی با حق  اســتفاده از 
قانــون مقررات آب بر طبق نحوه ملی شــدن آن ،خریداری  از احدی از وراث مالک 
رسمی آقای اکبر  قاسمی  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 باشد می تواند 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 قضایی تقدیم  
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/5/8

تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/5/24
شناسه آگهی 1355180

حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 140100248
بدینویســله به :1-فیصل جعفری نام پدر خالد تاریخ تولد:1336/10/09 شــماره 
ملی :5859840731 شــماره شناسنامه :274 به نشانی :آبادان ذوالفقاری شهدای 16 

پالک 3
2-ســلیمه مفتاحــی نــام پدر :عیســی تاریــخ تولــد :1338/06/09 شــماره ملی 
:5859710003 شماره شناسنامه :347  به نشانی آبادان ذوالفقاری شهدا16 پالک 3

3-مهــدی جعفری نام پــدر :محمدرضــا تاریخ تولــد :1389/08/22 شــماره ملی 
1811128841 شــماره شناسنامه :1811128841 به نشانی آبادان ذوالفقاری شهدا 

16 پالک8 
4-نــدا جعفــری نــام پــدر محمدرضــا تاریــخ تولــد :1387/06/14 شــماره ملی 
:1810990361 شــماره شناســنامه 1810990361 بــه نشــانی :آبــادان ذوالفقاری 

شهدای 16 پالک 8 
5-فاطمــه حســنی نــژاد نام پدرصــادق تاریــخ تولــد :1366/4/17 شــماره ملی 

1951089911 شماره شناسنامه 7964 به نشانی:آبادان ذوالفقاری شهدا16پالک8 
6-نازنین زهــرا جعفری نام پدر محمدرضاتاریخ تولد :1398/05/12شــماره ملی 
1811710662 و شــماره شناســنامه 1811710662 به نشــانی :آبــادان ذوالفقاری 
شهدای 16پالک8 )ورثه زوج (  به دلیل عدم شناسائی نشانی مخاطبین ابالغ توسط مامور 
پســت شناسایی نگردیده اســت لذا از طریق آگهی روزنامه ابالغ میگردد لذا خانم فاطمه 
حســنی نژاد نام پدر صادق تاریــخ تولد :1366/04/17 شــماره ملی 1951089911 
وشــماره شناســنامه 7964 به نشانی آبادان ذوالفقاری شــهدا16 پالک 8  بموجب سند 

ازدواج شماره 
 11675-1386/01/05 بمبلــغ 2/055/200/000 ریال بابت اصل دین ومبلغ 
102/760/000 ریــال 5% حقوق دولتی متعلقه علیه شــما تقاضــای صدور اجرائیه از 
اجرای ثبت آبادان به کالســه 140100248 تشکیل شــده و جهت ابالغ به مامور پست 
تســلیم کــه طبق گزارش  مامــور مربوطه به علت عــدم ابالغ واقعی بــه مدیونین اوراق 
اجرائیه به مرحله ابالغ نرســیده وبستانکار هم نتوانسته نشانی شما را معرفی نماید لذا 
به درخواست بستانکاروطبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده 34 قانون ثبت و ماده 18 آئین 
نامه اجرای مفاد اســناد رســمی با درج یک نوبت به شــرح فوق در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشــار محل نامبرده باال )مدیون (ابالغ میشــود که ظرف مدت ده روز نســبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ودر غیر اینصوت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد 
م- الف :1/216  

 علیرضا حسینی :مسئول اجرای ثبت اسناد وامالک آبادان
 

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004008455 مورخــه 1400/12/15 موضوع 
کالســه 1400114412004000461 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای عبدالرحمن آقجلی فرزند 
نورمحمد بشماره شناسنامه 176 و شماره ملی 2030983438 در ششدانگ یک قطعه 
زمیــن مزروعی به مســاحت 30000 مترمربع جدا شــده از پــالک 1514 فرعی از 33-
اصلــی واقع در اراضی مالعلی تپه بخش 14 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع 
الواســطه از بــردی مقدم قوجق. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد 

شد.م-الف: 9226
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی مفقودی
خانــم آیجمال مهرانی نام پدر خلیل به شــماره ملی 4860109856 مالک خودروی 
ســواری سیســتم دنا تیپ TCA-DENA+EF7 مــدل 1401 رنگ مشــکی - متالک به 
شــماره موتور 153H0056545 و شماره شاسی   NAAW61HU9NE486690 به شماره 
پالک 69-193 ن 91 بعلت فقدان اسناد فروش سند مالکیت )سند مالکیت برگ سبز( 
تقاضای رونوشت المثنی ســند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی 
درخصــوص خــود روی فوق دارد ظرف مــدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقع در 
کیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
*********************************************************

خانم شــهناز ســنجرانی گوری نام پدر محمد به شــماره ملی 2110627621 مالک 
خودروی ســواری سیســتم پژو تیــپ PARS TU5 مدل 1401 رنگ خاکســتری متالیک 
بــه شــماره موتــور 139B0280557 و شــماره شاســی NAAN11FE1NK190827 بــه 
شــماره پالک 59-239 ص 84 بعلت فقدان اســناد فروش )ســند مالکیت برگ ســبز( 
تقاضای رونوشت المثنی ســند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی 
درخصــوص خــود روی فــوق دارد ظــرف مــدت ده روز به دفتــر منطقه ای ســاری واقع 
درکیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
*********************************************************

مــدل   1600i تیــپ  پیــکان  سیســتم  وانــت  خــودرو  سبز)شناســنامه(  بــرگ 
1390برنگ ســفید شــیری روغنی- بشــماره موتور 11490089075 شــماره شاســی 
NAAA36AA3CG273269 و شماره پالک ایران 94-    829د 29به نام یونس غریب 

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

برگ سبز)شناســنامه( ســند کمپانی)کارخانــه( کارت،بیمه نامه، پــالک کامیونت ون 
 Z24784991Z مدل 1398برنگ آبی روغنی- بشماره موتور Z24NI سیستم زامیاد تیپ
شــماره شاسی NAZPL140TK0519849 و شماره پالک ایران 94-    297م 18به نام 

احمد جدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*********************************************************

برگ سبز)شناســنامه( ســند کمپانی)کارخانه( کارت،بیمه نامه، پالک خودرو سواری 
سیســتم پژو تیــپ 405GLX-XU7 مدل 1397برنگ نقره ای متالیک- بشــماره موتور 
124K1286057 شــماره شاســی NAAM01CE7JK404250 و شماره پالک ایران 94-    
811ب 81به نام احمد جدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس

*********************************************************
برگ سبز)شناســنامه( ســند کمپانی)کارخانه( خودرو ســواری سیســتم سایپا تیپ 
131SE مــدل 1397برنگ ســفید روغنی- بشــماره موتور M13 / 6189696 شــماره 
شاســی NAS411100J1127224 و شــماره پالک ایران 84-    624ط 66به نام ســعید 

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

 ســند مالکیت)برگ سبز( ســند کمپانی)کارخانه( خودرو ســواری سیستم پژو تیپ 
 124K1351377 405 مــدل 1398برنگ نقره ای متالیک- بشــماره موتــورGLX-XU7
شماره شاســی NAAM01CE2KK157284 و شــماره پالک ایران 84-    311ج 97به 

نام لیال گرامیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*********************************************************

برگ سبز)شناســنامه( ســند کمپانی)کارخانه( کارت،خودرو ســواری سیستم سایپا 
تیــپ SAINA مــدل 1400برنگ ســفید- بشــماره موتور M15 / 9148435 شــماره 
شاســی NAS831100M5720838 و شــماره پــالک ایــران 94- 368د 59 به نام زهرا 

انصاری خراجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*********************************************************

اگهــی اختصاصی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 ائین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 140160312008000774 تاریــخ 1401/03/31 هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرستان آق قال پرونده کالسه 1400114412008000289 تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانم بی بی ســلیمه قرنجیک فرزند انه محمد به شــماره 
شناسنامه 22 کد ملی 6289626061 صادره از گمیشان در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 491/19 متر مربع، در قسمتی از باقی مانده ششدانگ پالک 
شــماره 3- اصلی واقع در اراضی قریه کســلخه بخش 7- حوزه ثبتی ملک شهرستان اق 
قال از ســهمی اصالحات ارضی تائید گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصبه 15 روز اگهی می شــود.در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز دوشنبه 1401/05/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز سه شنبه 1401/06/08
محمد فندرسکی- رییس اداره ثبت اسناد وامالک اق قال

تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعــی به پالک 19/326-اصلی  بخش 
11 به مساحت 51172.7 مترمربع واقع در گنبدکاووس اراضی زراعی قریه داشلی علیا 
بخــش 11 حوزه ثبتی گنبد ملکی آقای علی برازنده قوجق ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه 
مورخــه 1401/06/14 درمحل وقوع ملک گنبدکاووس اراضی قریه داشــلی علیا بعمل 
خواهد آمد. از این رو چنانچه مجاوری نســبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود 
قائل است می تواند فقط تا سی روز) 30 روز( از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
اعتراض خود را کتباً با ذکر شــماره پالک به اداره ثبت شهرســتان گنبدکاووس تســلیم 
نمــوده و عالوه بــرآن ظرف یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت 
بــه مرجع ذیصالح قضائــی تقدیم نماید درغیراینصورت متقاضی ثبــت یا نماینده قانونی 
وی میتوانــد به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و 
بــه اداره ثبت تســلیم نماید. بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتــراض اداره ثبت 
وفق مقررات مبادرت به صدورســند مالکیت خواهد نمود.م-الف 9197 تاریخ انتشــار: 

1401/05/24
رضا سارانی - مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

فقدان سند مالکیت
آقــای خواجــه دردی خواجه فرزنــد قلیچ  با ارائه دو برگ شــهادت شــهود مصدق، 
مدعی شــده که ســند مالکیت مقدار ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی  به مســاحت 29360 مترمربع به شــماره ورقه مالکیــت  710678 ذیل ثبت 
3331 صفحه 181 جلد 18 به شــماره پالک ثبتــی  9 فرعی از 3-اصلی بخش 15 حوزه 
ثبتــی گنبدکاووس بنام آقای خواجه دردی خواجه ثبت و صادر گردیده، به علت اســباب 
کشــی مفقود گردیده اســت و لذا تقاضای صدور المثنی ســند مالکیــت را از این اداره 
نموده اســت، برابرتبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
درروزنامه کثیراالنتشارآگهی می گردد و هرکس مدعی وجود سند مالکیت یا سند معامله 
نزد خود باشد ظرف 10 )ده( روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مستندات به این اداره 
ارائــه نماید درغیراینصورت پــس از انقضای مدت مذکور برابر مقــررات اقدام خواهد 

شد. م-الف:9200
رضا سارانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/خانم  گلزار احمدزاده قرابغار دارای شماره شناسنامه 2939752966 به شرح 
دادخواســت به کالســه 0100542 این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  شهروز خانمحمدی به شماره شناسنامه 2971804135 
درتاریــخ  97/6/29 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود گفته و ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1محمدطاهــا خانمحمدی ش ش 0201240289 پســر متوفی2-گلــزار احمدزاده 
ش  ش  خانمحمــدی  متوفی3-صاحبعلــی  مــادر   2939752966 ش  ش  قرابغــار 

2939214621 پدر متوفی.
 پس از انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان پاکدشت

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له : به نام سید صادق نام خانوادگی محفوظیان نشانی محل اقامت 

آبادان جمشید آباد 
مشــخصات محکوم علیه : نام : نجمه نام خانوادگی کعبی زاده نشــانی محل اقامت : 

مجهول المکان 
محکــوم به : به موجب دادنامه شــماره 21 مورخ 1401/1/27 قاضی شــورای حل 
اختالف شــعبه 7 مجتمع یک محکوم به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 100/000/000 
ریال در حق خواهان وخســارت تاخیر وتادیه از زمان تقدیم دادخواســت 1401/4/21 
لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ 2/485/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان و نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت 
با اســتناد ماده قانون 29 شــوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف اســت پس از 
ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد ویا ترتیبی برای پرداخت 
محکــوم به و یــا انجام تعهد ومفاد رای بدهد در غیر اینصــورت طبق قانون اجرای احکام 

مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام شورای حل اختالف صورت می پذیرد 
 قاضی شورای حل اختالف شعبه 7 شهرستان آبادان

آگهی فقدان ســند مالکیت پالک 11126 فرعی از ســنگ 71 اصلی مربوط به جیالرد جز 
حوزه ثبتی دماوند 

خانــم طیبــه طاهری اصالتا با اعالم مفقود شــدن ســند مالکیت ملک مــورد آگهی با 
تسلیم استشــهادیه گواهی امضاء شــده ذیل شــماره یکتا14010215402300081

3و140102154023000814 مورخ1401/05/02طــی درخواســت شــماره 6588 
مــورخ 1401/05/02تقاضــای صدور المثنی ســند مالکیــت ملک مذکــور را نموده که 
مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شــرح زیر آگهی می گردد :1- نام و 
نام خانوادگی : خانم طیبه طاهری2- شماره پالک 11126 فرعی از سنگ 71 اصلی واقع 
در جیالرد جزء حوزه ثبتی دماوند 3- علت گم شــدن : اســباب کشی 4- خالصه وضعیت 
ســند مالکیت ســه ربع دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت کل 
1500 مترمربع )وبه اســتثنای بهای ثمن اعیانی آن( ذیل ثبت صفحه 35 دفتر 675 به 
شــماره چاپی ســند مالکیت 167159 به نام خانم طیبه طاهری ثبت و ســند مالکیت آن 
صادر و تســلیم گردیده اســت. لذا باتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
ودرخواست صدور سند مالکیت المثني طبق تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
آن مراتب اعالم تاهرکس نســبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم 
این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجودآن نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس ازانتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض اصل ســندمالکیت با ســند معامله تســلیم نمایدو 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7439
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهــی فقدان ســند مالکیــت 1364 فرعی از ســنگ 90 اصلی واقــع در آینه ورزان جز 
حوزه ثبتی دماوند 

اقای غالمحسین خدری طبق وکالتنامه 371 مورخ1400/03/09 تنظیمی دفترخانه 
119 کیش با اعالم مفقود شــدن ســند مالکیت ملک مورد آگهی با تســلیم استشــهادیه 
گواهی امضاء شده ذیل شماره یکتا 140102152567000305 مورخ 1401/05/18 
طــی درخواســت شــماره 7420 مورخ1401/05/18صدور المثنی ســند مالکیت ملک 
مذکور را نموده که مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شــرح زیر آگهی 
مــی گــردد :1- نام و نام خانوادگی : شــهال باقــری پور دهاقانی 2- شــماره پالک 1364 
فرعی از سنگ 90 اصلی واقع در اینه ورزان جز حوزه ثبتی دماوند 3- علت گم شدن : 
اســباب کشی 4- خالصه وضعیت سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مســاحت 482/25 متر مربع ذیل ثبت صفحه 386 دفتر 787 به شــماره چاپی 
529184 به نام شهال باقری پور دهاقانی در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مسکن صادر شده است. لذا باتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
ودرخواست صدور سند مالکیت المثني طبق تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
آن مراتب اعالم تاهرکس نســبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم 
این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجودآن نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس ازانتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض اصل ســندمالکیت با ســند معامله تســلیم نمایدو 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7440
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجــرای آرای صــادره هیات حل اختــاف موضوع قانــون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ، ذیا اسامی افرادی که با ارائه قولنامه 
و مدارک و مســتندات الزم به دبیرخانه هیات مذکور و مســتقر در اداره ثبت 
اســناد و اماک سقز تقاضای ثبت و صدور ســند مالکیت مورد تقاضای ابتیاعی 
و متصرفــی خــود را نموده اند ، مســتندا به ماده 3 قانون فــوق مراتب در دو 
نوبت و به فاصله 15 روز آگهی می شــود ، چنانچه از تاریخ انتشــار اولین نوبت 
این آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 2 ماه اعتراضی واصل شود معترض 
بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصاح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت اسناد تسلیم 
نمایــد کــه در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکــم قطعی دادگاه خواهد بود و در غیر 
اینصــورت چنانچــه ذینفع ، گواهی عدم تقدیم دادخواســت را از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد 
، اداره ثبــت پــس از پایان مــدت واخواهی بر اســاس رای هیات حل اختــاف اقدامات الزم را 
درخصوص ادامه عملیات ثبتی معمول می دارد . در هر حال صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
آقاي حامد مصطفي به شناســنامه شــماره 484 کدملي 3859168177 صادره   .1
دیواندره فرزند بهاءالدین نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 72 مترمربع جزء 
پــاک ثبتی یکفرعــي از 1945- اصلــي واقع در کردســتان بخش یک حوزه ثبت ملک ســقزمع 

الواسطه ابتیاعی از وراث مرحوم محمد محمدی از محل مالکیت آقای محمد محمدی ملقرنی
آقای مجید ثمري به شناســنامه شــماره 1020 کدملــي 3761216319 صادره   .2
ســقز فرزند محمد نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 75 مترمربع 
جزء پاک ثبتی یک فرعي از 1945- اصلي واقع در کردستان بخش یک حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از احمد محمدی ملقرنی از محل مالکیت  محمد محمدی ملقرنی
آقاي رزگار فدائي به شناسنامه شماره 3750008345 کدملي 3750008345   .3
صادره ســقز فرزند صالح  نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 99/80 
مترمربــع جزء پــاک ثبتی یک فرعي از 1945- اصلي واقع در کردســتان بخــش یک حوزه ثبت 
ملک ســقز مع الواسطه ابتیاعی از خانم طیبه محمدی ملقرنی از محل مالکیت آقای محمد محمدی 

ملقرنی
خانم ســیده هنار حسیني به شناســنامه شــماره 188 کدملي 3760680054   .4
صادره ســقز فرزند سیدمحمد نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 102 
مترمربع جزء پاک یک اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقزمع الواسطه ابتیاعی 

از آقای حسن خالدی از محل مالکیت حسن خالدی
خانم مریم اقبالي به شناســنامه شــماره 2906 کدملي 4608935461 صادره   .5
گرمســار فرزند عبدالعلي نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 148/80 
مترمربــع جــزء پاک یک اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه 

ابتیاعی از محمد خادمی  از محل مالکیت  مصطفی خادمی
خانم فراســت شــریف نژاد به شناسنامه شــماره 711 کدملي 3859363591   .6
صادره دیواندره فرزند علي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 121/72 مترمربع جزء پاک یک اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 

مع الواسطه ابتیاعی از محمد خادمی از محل مالکیت مصطفی خادمی
آقاي جلیل صالحي به شناســنامه شــماره 296 کدملــي 3760899595 صادره   .7
ســقز فرزند صدیق  نســبت به چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکبــاب خانه به 
مساحت 121/72 مترمربع جزء پاک یک اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 

مع الواسطه ابتیاعی از محمد خادمی از محل مالکیت مصطفی خادمی
کدملــي   3750432538 شــماره  شناســنامه  بــه  قانعــي  محســن  آقــاي   .8
3750432538 صادره ســقز فرزند محمدصالح نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
به مســاحت 131/66 مترمربع جزء پاک یک اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک 

سقز مع الواسطه ابتیاعی از احمد قره نی از محل مالکیت کریم قره نی
آقاي فیروز امیني به شناســنامه شــماره 253 کدملــي 3760993478 صادره   .9
سقز فرزند محمد نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 132/50 مترمربع 
جزء پاک یک اصلي واقع در  کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از آقای 

رحیم محمدمرادی از محل مالکیت رحیم محمدمرادی
آقاي حســین پهلواني به شناسنامه شماره 244 کدملي 3859297333 صادره   .10
دیواندره فرزند عبدالکریم نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 152/15 
مترمربــع قســمتي از پاک 119 فرعــي از 2- اصلي واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک ســقز مع 

الواسطه ابتیاعی از اسماعیل رحمان نارنج از محل مالکیت عبداهلل شیخ اسماعیلی
آقاي خالید عزیزي آقابیگ به شناســنامه شــماره 309 کدملي 2938305478   .11
صادره شــاهین دژ فرزند محمود نســبت به  ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
220/77 مترمربــع قســمتي از پاک 122 فرعي از 2- اصلي واقــع در بخش 2 حوزه ثبت ملک 

سقزمع الواسطه ابتیاعی از آمنه پاکزاد از محل مالکیت آمنه پاکزاد
آقاي نظام رضائي به شناسنامه شماره 3750045704 کدملي 3750045704   .12
صادره سقز فرزند عبدالرحمن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 79 مترمربع جزء پاک 
128 فرعي از 2-اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از 
وراث مرحوم سیدعبدالکریم خادمی )سیدجال و سیدجواد و سیده خانم عزیزه و عظیمه و عزته 
( و خانم سیده زبیده مطهر از طرف خود و فرزند مفقوداالثرش سید جمال خادمی از محل مالکیت 

محمدامین خادمی دوزخدره  
خانم حنیفه محمدي به شناســنامه شــماره 805 کدملي 3760804969 صادره   .13
ســقز فرزند خالد نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
140/88 مترمربع قسمتي از پاک 214 فرعي از123 فرعي از 2- اصلي واقع در بخش 2 حوزه 
ثبت ملک ســقزمع الواســطه ابتیاعی از معتصم و ادیب  و ســیدعلیرضا حسینی از محل مالکیت 

معتصم و مودب و سیدعلیرضا حسینی 
آقاي حامد براخاصي به شناســنامه شماره 672 کدملي 3761347626 صادره   .14
سقز فرزند حبیب  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
140/88 مترمربع قسمتي از پاک 214 فرعي از123 فرعي از 2- اصلي واقع در بخش 2 حوزه 
ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از ســیدعلیرضا و معتصم و مودب حسینی از محل مالکیت 

معتصم و مودب و سیدعلیرضا حسینی 
آقاي  محمد ریحاني به شناســنامه شــماره 561 کدملي 3760960790 صادره   .15
ســقز فرزند محمدعزیز نســبت به  ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 124/60 
مترمربــع قســمتي از پاک  287 فرعي از 112 فرعي از 2- اصلــي واقع در بخش 2 حوزه ثبت 

ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از خلیل حق ستا از محل مالکیت خلیل حق ستا
آقــاي توفیق قادري بوخلو به شناســنامه شــماره 166 کدملي 3760832288   .16
صادره سقز فرزند عبداله نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 238/71 

مترمربع جزء پاک 119 فرعي از2- اصلي واقع در  کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقزمع 
الواسطه ابتیاعی از خانم طوبی شیخ اسماعیلی از محل مالکیت عبداهلل شیخ اسماعیلی

آقاي علي چوپاني به شناسنامه شماره 586 کدملي 3761301741 صادره سقز   .17
فرزند عبداله نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 126/50 مترمربع جزء 
پاک ثبتی 6502 فرعي از 7-اصلي واقع در کردستان بخش 2 حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه 

ابتیاعی از صاحبه عفیفه سرا از محل مالکیت عبدالرحمن حسینی و بانو  صاحبه عفیفه سرا
آقاي عبدالرحمن کوچه طائي به شناسنامه شماره 348 کدملي 3761344325   .18
صادره ســقز فرزند محمدصالح نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
140/85 مترمربــع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت 
ملک سقزمع الواسطه ابتیاعی از آقای محمد رحیم ساکت از محل مالکیت آقای محمد رحیم ساکت
آقــاي خلیل ارحامي قلدره به شناســنامه شــماره 377 کدملي 3858898082   .19
صادره دیواندره فرزند توفیق نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
147/31 مترمربع جزء پاک ثبتی 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه 

ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از جلیل ساکت از محل مالکیت محمدرحیم ساکت
آقاي بختیار رحماني به شناســنامه شــماره 243 کدملي 3761544723 صادره   .20
ســقز فرزند سعید نســبت به ششدانگ  عرصه و اعیان یکباب ســاختمان به مساحت 136/35 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7-اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از آقای رحمان فتح اهلل زاده از محل مالکیت رحمان فتح اهلل زاده 
آقاي سیدلقمان حسیني به شناسنامه شماره 28 کدملي 3762420432 صادره   .21
ســقز فرزند سیدعثمان نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 146/26 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از آقای مصطفی شهنازی از محل مالکیت آقای صالح شهنازی
آقــاي بهاءالدیــن صالحي به شناســنامه شــماره 150 کدملــي 3761631405   .22
صادره سقز فرزند ابوبکر  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 136/46 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از خانم طوبی ساکت از محل مالکیت آقای محمدرحیم ساکت
آقاي محمدرســول زینتي به شناســنامه شــماره 140 کدملــي 3760282555   .23
صادره سقز فرزند عبداله نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 106/16 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از آقای محسن فتح اهلل زاده  از محل مالکیت آقای رحمن فتح اهلل زاده
آقاي نامق صالحي به شناسنامه شماره 149 کدملي 3761631391 صادره سقز   .24
فرزند ابوبکر نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 148/75 مترمربع جزء 
پــاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش 2حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه 

ابتیاعی از خانم  طوبی ساکت  از محل مالکیت آقای محمدرحیم ساکت
کدملــي   1081 شــماره  شناســنامه  بــه  زاده  ســلیمان  محمدصالــح  آقــاي   .25
3760594948 صادره ســقز فرزند عبدالرحمن نســبت به ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب 
ساختمان به مساحت 156 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 
2حوزه ثبت ملک سقز  مع الواسطه ابتیاعی از خلیل ساکت و رئوف ساکت فرزندان محمد رحیم 

ساکت از محل مالکیت محمد رحیم ساکت  
آقاي  صدیق رشــیدي به شناسنامه شماره 341 کدملي 3760653952 صادره   .26
ســقز فرزند عبدالرحیم نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 140/70 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از آقایان  جلیل و محمدصالح  ساکت  از محل مالکیت آقای محمدرحیم ساکت
کدملــي   3750231761 شــماره  شناســنامه  بــه  گوهــري  ســعدي  آقــاي   .27
3750231761 صادره ســقز فرزند فیض اله نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
به مســاحت 104/08 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو 

حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از  سید امجد احمدی از محل مالکیت  محمد ذاکری
آقای سید اکبر حســینی به شناسنامه شماره 1 کدملي 3762154171  صادره   .28
ســقز  فرزند سید محمد نسبت  به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 135/67 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعی از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز 

مع الواسطه ابتیاعی از محمد رحیم ساکت از محل مالکیت محمد رحیم ساکت
آقاي نامیق حســیني به شناسنامه شــماره 478 کدملي 3760784542 صادره   .29
ســقز فرزند ســیدکریم نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان به مساحت 274 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز 

مع الواسطه ابتیاعی از  مصطفی شهنازیس از محل مالکیت  صالح شهنازی
آقای جمشــید ویسي به شناسنامه شــماره 376 کدملي 3858816868 صادره   .30
دیواندره فرزند محمدکریم نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 238/24 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از  رحمان فتح اهلل زاده از محل مالکیت  رحمان فتح اهلل زاده
آقــاي محمدصالــح غفاري به شناســنامه شــماره 672 کدملــي 3760723152   .31
صادره ســقز فرزند احمد نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 137/63 
مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز 

مع الواسطه ابتیاعی از محمد ذاکری از محل مالکیت محمد ذاکری
آقاي ســام احمدیان به شناسنامه شــماره 493 کدملي 3761847191 صادره   .32
ســقز فرزند طه نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 100 مترمربع جزء 
پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز  مع الواسطه 

ابتیاعی از  رحمان فتح اهلل زاده از محل مالکیت  رحمان فتح اهلل زاده
آقای هیوا طاوسي به شناسنامه شماره 11174 کدملي 3762334706 صادره   .33
ســقز فرزند رسول نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به 
مساحت 59/60 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه 

ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از مصطفی شهنازی از محل مالکیت آقای صالح شهنازی
خانم اســرین علي زاده به شناســنامه شــماره 8062 کدملــي 3762303584   .34
صادره ســقز فرزند خالد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان 
به مســاحت 59/60 مترمربع جزء پاک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو 
حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از مصطفی شهنازی از محل مالکیت آقای صالح شهنازی
خانم نگار محمدي به شناسنامه شماره 3750623465 کدملي 3750623465   .35
صادره فرزند کشــف الدین  نســبت به دو دانگ مشاع از  ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
به مســاحت 144/60 مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو 
حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از ابراهیم و اسماعیل و محمد شهرت همگی ولی زاده 

از محل مالکیت ابراهیم و اسماعیل و محمد شهرت همگی ولی زاده
خانم نیا محمدي به شناسنامه شماره 3750936323 کدملي 3750936323   .36
صادره ســقز فرزند کشــف الدین  نسبت به دو دانگ مشــاع از  ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 

خانه به مساحت 144/60 مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 
دو حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از ابراهیم و اسماعیل و محمد شهرت همگی ولی 

زاده از محل مالکیت ابراهیم و اسماعیل و محمد شهرت همگی ولی زاده
خانم نهال محمدي به شناسنامه شماره 3751217614 کدملي 3751217614   .37
صادره فرزند کشــف الدین   نســبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
به مســاحت 144/60 مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو 
حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از ابراهیم و اسماعیل و محمد شهرت همگی ولی زاده 

از محل مالکیت ابراهیم و اسماعیل و محمد شهرت همگی ولی زاده
آقای بهاءالدین امین زاده به شناسنامه شماره 10012 کدملي 3762323089   .38
صادره ســقز فرزند حبیب نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب خانه به مســاحت 150 
مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز 

مع الواسطه ابتیاعی از عثمان قاسمی از محل مالکیت کاک اله قاسمی
آقاي  جلیل حســني بــه شناســنامه شــماره 15749 کدملــي 3760157981   .39
صــادره ســقز فرزند امیر  نســبت به ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب ســاختمان به مســاحت 
148/20مترمربــع جــزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت 

ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از فاطمه قادری از محل مالکیت احمد شرافتی
آقاي ارســان امین پور به شناسنامه شــماره 14999 کدملي 3762372977   .40
صادره فرزند محمدســلیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 141/97 مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه 

ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از آقای احمد شرافتی  از محل مالکیت آقای احمد شرافتی
آقاي عزیز سرکار به شناسنامه شماره 107 کدملي 3760279562 صادره سقز   .41
فرزند عبداله نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 116 مترمربع جزء پاک 
6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی 

از عبدالرحمن صالحی از محل مالکیت عبدالرحمن صالحی
آقاي  ناصر محمدیان به شناســنامه شماره 152 کدملي 3858976989 صادره   .42
دیواندره فرزند عبدالرحیم نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 54/55 
مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از عثمان فتح اهلل زاده از محل مالکیت عثمان فتح اهلل زاده
خانم طوبي کریمي به شناســنامه شــماره 452 کدملــي 3760474586 صادره   .43
ســقز فرزند احمد  نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 80 مترمربع جزء 
پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه 

ابتیاعی از مصطفی عزیز پور از محل مالکیت آقای مصطفی عزیز پور
آقــاي  فرزاد امین پور به شناســنامه شــماره 3861 کدملــي 3762261571   .44
صادره ســقز فرزند محمدســلیم  نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مساحت 141/97 مترمربع جزء پاک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 
2حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از آقای احمد شــرافتی  از محل مالکیت آقای احمد 

شرافتی
آقاي زاهد عبدخدا به شناســنامه شــماره 909 کدملي 3762232059 صادره   .45
ســقز فرزند حســین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 133/50 مترمربع جزء پاک 
6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی 

از آقای  حبیب نمه باغچه  از محل مالکیت آقای مصطفی نمه باغچه
آقاي احمد ایماني به شناســنامه شــماره 886 کدملــي 3761627300 صادره   .46
ســقز فرزند محمد  نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان به مساحت 107/99 
مترمربع جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز مع 

الواسطه ابتیاعی از  عبدالخالق اخوان از محل مالکیت  عبدالخالق اخوان
آقاي  فریدون میراني به شناسنامه شماره 874 کدملي 3762044491 صادره   .47
سقز فرزند عثمان نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 159/65 مترمربع 
جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه 

ابتیاعی از آقای عبدالخالق اخوان از محل مالکیت آقای عبدالخالق اخوان
خانم کویســتان فاحــي هفتاش به شناســنامه شــماره 3750018898 کدملي   .48
3750018898 صادره ســقز فرزند ابراهیم  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
اعیان یکباب خانه به مســاحت 121/95 مترمربــع جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در 
کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز ، مع الواسطه ابتیاعی از عبدالخالق اخوان از محل مالکیت 

عبدالخالق اخوان
عابد صبرآور به شناســنامه شــماره 1371 کدملي 3761413416 صادره سقز   .49
فرزند صالح نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
121/95 مترمربــع جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردســتان بخش 4 حوزه ثبت 

ملک سقز ، مع الواسطه ابتیاعی از عبدالخالق اخوان از محل مالکیت عبدالخالق اخوان
کدملــي   3850001792 شــماره  شناســنامه  بــه  رشــیدي  کامیــل  آقــاي   .50
3850001792 صادره دیواندره فرزند محمدصدیق نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مســاحت 237 مترمربع جزء پاک 159 فرعي از 23 -اصلي واقع در کردســتان بخش 4 
حوزه ثبت ملک ســقزمع الواســطه ابتیاعی از آقای عبدالخالق اخــوان از محل مالکیت عبدالخالق 

اخوان
خانم ســعدي کرمي به شناسنامه شــماره 1307 کدملي 3762098069 صادره   .51
ســقز فرزند محمدامین نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 81/58 مترمربع جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه 

ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از عبدالخالق اخوان از محل مالکیت عبدالخالق اخوان
آقای علي خاکســارجاني به شناســنامه شــماره 1195 کدملــي 3761287062   .52
صادره ســقز فرزند احمد  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 81/58 مترمربع جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه 

ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از عبدالخالق اخوان از محل مالکیت عبدالخالق اخوان
بــه شناســنامه شــماره 14890 کدملــي  مــزره  محمــدي  علــي  زهــرا  خانــم   .53
3762371881 صادره ســقز فرزند عمر نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب خانه به 
مساحت 167/72مترمربع جزء پاک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه 
ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از صــادق صادقی - عبداله اکبــری از محل مالکیت صادق 

صادقی - عبداله اکبری
م الف/35

تاریخ چاپ نوبت اول : یکشنبه  1401/05/09
تاریخ چاپ نوبت دوم : دوشنبه   1401/05/24

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک  سقز
کامران تاب

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

برابــر رای شــماره 140160312004002209 مورخــه 1401/04/20 موضــوع 
کاســه 1400114412004000725 هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای نوری یلمه چاروا فرزند عبدالرحمن 
بشماره شناسنامه 81 و شماره ملی 4979821448 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت 88.11 مترمربع جدا شــده از پاک شماره 6251 فرعی از 1 - اصلی 
واقــع در گنبدکاووس خیابــان بهبودی کوچه فرعی بخش 10 حــوزه ثبت ملک گنبد انتقال 
ملک مع الواســطه از خانم بی بی اندرخور. لذا به منظور اطاع 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 ازتاریخ 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 9056

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گنبدکاووس

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

برابــر رای شــماره 140060312004008139 مورخــه 1400/12/04 موضــوع 
کاســه 1400114412004000426 هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه و بامعارض متقاضی خانم ســمیه محمدی فرزند رضا 
بشــماره شناســنامه 519 و شــماره ملی 2031771371 در ششــدانگ یــک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مســاحت 146.14 مترمربع جدا شــده از پاک شــماره 25193 فرعی 
از 1-اصلــی واقــع در گنبدکاووس خیابان خیام شــمالی محله بدلجــه بخش 10 حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس و انتقال ملک مع الواســطه از آقای ســالخ بردی کلته به متقاضی داشــته 
و تصرفات متقاضی نســبت به ملــک مورد تقاضا احراز گردیده. لذا بــه منظور اطاع عموم 
مراتــب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 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 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 مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
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آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160312004002103 مورخه 1401/04/13 موضوع کاسه 
1401114412004000005 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی شرکت حمل و نقل جهان بار گنبد بشماره شناسه ملی 
10700068973 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مساحت 18088.59 
مترمربــع جدا شــده از پاک شــماره 4607 فرعــی از 1-اصلی واقع در گنبــدکاووس جاده 
داشــلی برون  بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس و خریداری ملک از محل تمامت ســهم 
مالکیت مشــاعی بوده. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار 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 
بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
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آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160312004001966 مورخه 1401/04/06 موضوع کاسه 
1400114412004000710 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای آل پای کارگر فرزند پورمحمد بشماره شناسنامه 
6415 و شــماره ملــی  2032194740 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده به 
مساحت 88.54 مترمربع جدا شده از پاک 24765 فرعی از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس 
انتهــای خیابان ســعدی شــمالی  بخــش 10 حوزه ثبت ملــک گنبدکاووس و انتقــال ملک مع 
الواســطه از وراث مرحوم پورمحمد کارگر. لــذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نو بت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ 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 تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 9075
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24

 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گنبدکاووس


