
اگرچه در ماه هاي ابتدايي س�ال جاري حجم 
كاالي هاي اساسي دپوشده در گمركات و بنادر 
قابل مالحظ�ه بود و به دلي�ل كندي ترخيص 
كاال از اين مناطق، بازارهاي مختلف با التهاب 
قيمتي مواجه ش�ده بودند، ام�ا گزارش هاي 
مرداد و ابتداي ش�هريورماه نش�ان مي دهد 
كه موج�ودي كااله�اي اساس�ي در مناطق 
مذكور كاه�ش يافت�ه و س�رعت ترخيص و 
انتقال كاال ب�ه بازارهاي داخل�ي نيز افزايش 
يافته اس�ت، بي ش�ك در صورت تداوم اين 
وضعيت شاهد بازگش�ت آرامش به بازارهاي 
مرتبط ب�ا كااله�اي اساس�ي خواهي�م بود. 
در ماه هاي ابتدايي س��ال جاري به داليلي چون 
تعدد بخشنامه هاي مرتبط با تجارت، تأخير در 
تأمين ارز كاالهاي وارداتي از سوی بانك مركزي، 
كمبود كاميون جهت انتقال كاال از گمركات به 
مناطق مختلف كش��ور و همچنين عدم تمديد 
مصوبه ترخيص ۹۰درصدي كاالهاي اساس��ي 
بدون ارائه كدرهگيري بانك و گاه س��ودجويي 
برخ��ي از واردكنن��دگان در ترخي��ص كاال با 
هدف از كمب��ود و گراني كاال در ب��ازار با دپوي 
كاال در بن��ادر و گمركات روب��ه رو بوديم. در اثر 
س��رعت پايين چرخه تأمي��ن كاال در بازارها با 
وجودي ك��ه كاال در گم��ركات و بن��ادر وجود 
داش��ت، اما توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
كاال مجب��ور بودند هر روز به ي��ك بهانه، بهايي 
بيش��تري براي خري��د كاال پرداخ��ت كنند. با 
وجودي كه انتقادها به ضعف مديريت تأمين كاال 
و همچنين بي نظمي در حوزه تجارت گريبانگير 
دولت دوازدهم بود، اس��حاق جهانگيري معاون 
اول حس��ن روحان��ي در واكنش ب��ه انتقادها، 
دپوي كاال در گمركات و بنادر را به مثابه ذخاير 
كااليي كش��ور به ش��مار آورد، اما كارشناسان 
اقتصادي وجود 7 تا 8ميليون كاالي دپو ش��ده 
در گمركات و بنادر را كه بخش��ي از اين كاالها 
نيز در شرايط غيراس��تاندارد نگهداري مي شد، 
به مثابه بي انضباطي دولت به ش��مار  آوردند،  به 
ويژه اينكه به رغم نياز ب��ازار داخلي به كاالهاي 
مختلف اين كاالها در گمرك و بنادر دپو شده و 

گاه صاحب كاال نيز به دليل تأخيرهاي طوالني 
براي ترخيص كاال بايد هزين��ه دموراژ به طرف 

خارجي نيز پرداخت مي كرد.
عمدتاً گزارش ها نشان می دهد كه دپوي كاالهاي 
اساسي در گمرك و بنادر حجمي در سال جاري 
باالي 5ميليون تن بوده اس��ت، به طوري كه در 

پايان فروردين ماه حدود 5/2 ميليون تن مجموع 
موجودي و آنچه در ش��ناورها قرار داشت، اعالم 
ش��د. اين رقم در اواخر ارديبهش��ت ماه به 5/8 
ميليون تن افزايش يافت و در اواسط خردادماه به 
5/6 ميليون تن رسيد كه حدود 4/7 ميليون تن 
آن موجودي و ۹25 هزار تن نيز در شناورهاي در 

حال تخليه يا منتظر در لنگرگاه قرار داشت.
  وضعيت دپوي كاالي اساسي در ابتداي 

دولت سيزدهم
اگرچه در ماه هاي ابتدايي سال پيوسته بين 4 تا 
7 ميليون تن كاالي اساسي در گمركات و بنادر 
وجود داشت، اما گزارش ايسنا نشان مي دهد كه 
در ابتداي ش��هريورماه يعني بعد از ورود دولت 
سيزدهم موجودي كاالهاي اساسي در گمركات 
و بنادر به 6/1 ميليون تن كاهش يافته است كه 
4/5 ميليون تن موجودي در گمرك و بنادر و 1/6 
ميليون تن در ش��ناورها بود. در اين رابطه الزم 
به يادآوري است كه در مردادماه ضمن افزايش 
سرعت تخليه كاال، ترخيص كاالهاي اساسي از 
بنادر نيز س��رعت گرفت و طبق گفته مسئوالن 
گمرك ايران حداق��ل 6۰۰هزار ت��ن كاالهاي 
اساسي به صورت درصدي و بدون كد رهگيري 

بانك ترخيص شده بود. 
   جريان اقالم در دپوي 6/1 ميليون تني

آخرين وضعيت موجودي كاالهاي اساس��ي در 
گمرك و بنادر براس��اس گزارش��ي كه ارونقي، 
معاون فني گمرك اي��ران به ايس��نا ارائه كرده 
است، نشان مي دهد تا 1۳شهريورماه سال جاري 
حجم موجودي كاالهاي اساسي به 6/1 ميليون 
تن رس��يده كه 4/۳ ميليون ت��ن آن موجود در 
انبارها و 1/8 ميليون تن در ش��ناورهايي اس��ت 
كه پاي اس��كله قرار داش��ته يا در ح��ال تخليه 
هس��تند. براس��اس اين گزارش، از 4/۳ ميليون 
تن كاالي موجود در انبارها بيش��ترين ميزان به 
ذرت با 1/۳ ميليون تن اختصاص دارد. در ساير 
اقالم نيز 15۰هزار تن گندم، 88۰ هزار تن جو، 
8۳6/7 تن سويا، 16/2 هزار تن برنج، 216/4تن 
شكر، 61۳/2 تن روغن خام، ۳1۹/۳تن دانه هاي 
روغني است. در كنار آن، 46 فروند شناور حاوي 
كاالهاي اساسي نيز به بنادر رسيده كه 16 فروند 
حاوي 25۳/7 تن كنار اس��كله قرار داشته و ۳۰ 
فروند حاوي بي��ش از 1/5 ميليون تن منتظر در 
لنگرگاه براي تخليه كاال هس��تند. در شناورها 
اقالمي مانند گندم، جو، روغن، ش��كر، دانه هاي 

روغني، سويا و ذرت وجود دارد. 
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گمرکاتحاالسریعخالیمیشوند
 اگرچه موانع متعدد موجب شده تا كاالهاي اساسي زيادي در ماه هاي ابتدايي سال جاري در گمركات و بنادر دپو شود

  اما شواهد نشان مي دهد ترخيص كاالهاي اساسي از مناطق مذكور تسريع شده است. پيش از اين معاون اول روحانی دپوی كاال در گمركات را 
)بعضاً در شرايطی غيراستاندارد و با هزينه دموراژ( نوعی ذخيره سازی به حساب می آورد كه البته به هم ريختگی بازار را هم به دنبال داشت 

72درصدتوليدفوالدخاورميانه
دردستایران

انجمن جهان�ي ف�والد در جديدترين گ�زارش خود اع�الم كرد: 
توليد فوالد ايران در هفت ماه نخس�ت 2021 حدود 10درصد رشد 
داش�ته و به 17/8 ميليون تن رس�يده و همچنين ايران در تيرماه 
72/2 درصد توليد فوالد غرب آس�يا را در اختيار داش�ته اس�ت. 
به گزارش فارس، توليد فوالد ايران در هفت ماه نخس��ت سال جاري 
ميالدي به 17/8 ميليون تن رسيده اس��ت كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال 2۰2۰ افزايش ۹/۹ درصدي را نش��ان مي دهد. بر اس��اس اين 
گزارش، ايران در فوريه 2۰21 )بهم��ن 1۳۹۹(، در ميان بزرگ ترين 
توليدكنندگان فوالد جهان در جايگاه دهم ق��رار گرفت كه از آن ماه 
تاكنون همين جايگاه را حفظ كرده است. چين با توليد 86/8 ميليون 
تن، هند با ۹/8 ميليون تن و ژاپن با 8ميليون تن در رتبه هاي نخست تا 

سوم توليد فوالد در جهان قرار دارند. 
البته توليد چين نس��بت به جوالي سال گذش��ته 8/4 درصد كاهش 
يافته است. پس از اين كشورها، امريكا با توليد 7/5ميليون تن، روسيه 
با 6/7 ميليون تن، كره جنوبي با 6/1 ميليون تن، آلمان با ۳ ميليون تن، 
تركيه با ۳/2 ميليون تن، برزيل با ۳ ميليون تن و ايران با 2/6 ميليون 
تن جايگاه هاي چهارم ت��ا دهم را به خود اختصاص داده اند. با ش��روع 
همه گيري ويروس كرونا در جهان از دس��امبر س��ال 2۰1۹، صنايع، 
كارخانه ها و تقريباً تمامي كش��ورها در تعطيلي فرو رفتند و خسارات 
اقتصادي بي ش��ماري در جهان به بار آورد، اما پس از گذشت بيش از 
يك سال از اين وضعيت برخي از كش��ورها در حال بازيابي نسبي خود 
هستند. همچنين توليد فوالد در غرب آسيا با افزايش ۹/2درصدي به 
۳/6 ميليون تن رسيده است كه با توجه به توليد 2/6 ميليون تني ايران 

در اين ماه، 72/2درصد توليد فوالد غرب آسيا در اختيار ايران است. 
براس��اس اين گزارش، توليدي فوالد امريكا نسبت به ماه جوالي سال 
گذش��ته ميالدي ۳7/۹ درصد افزايش يافته كه بيشترين افزايش در 
ميان در 1۰كش��ور نخس��ت توليدكننده فوالد در اين م��اه را به خود 
اختصاص داده است. پس از آن توليد فوالد ژاپن و آلمان نسبت به ماه 
جوالي سال گذش��ته ميالدي به ترتيب ۳2/5 و 24/7درصد افزايش 

يافته و در جايگاه دوم و سوم افزايش توليد قرار گرفتند. 

قبوضبرقچگونهمحاسبهميشود؟
سخنگوي صنعت برق گفت: از ميان همه مشتركان كشور، 1۴درصد 
جزو پرمصرف هايي هس�تند كه باالتر از الگو ب�رق مصرف مي كنند، 
اما از اين ميان تنها 2 درصد در گروهي ق�رار مي گيرند كه بيش از دو 
برابر الگو برق مص�رف و قبض هايي با ارقام ب�اال را دريافت مي كنند. 
به گزارش ايس��نا، مصطفي رجبي مش��هدي در گفت و گويي تلويزيوني، 
درخصوص نحوه تعريف مشتركان پرمصرف افزود: براي هر منطقه الگويي 
تعريف شده كه بر اين اساس پنج منطقه شامل يك منطقه عادي و چهار 
منطقه گرمسير وجود دارد. رجبي مشهدي اظهار كرد: بيش از 8۰ درصد 
مناطق كشور در گروه مناطق عادي قرار مي گيرند و شهرهايي مانند تهران، 
تبريز، مشهد و... در اين گروه قرار دارند كه الگوي مصرف برق در اين مناطق 
۳۰۰ كيلووات ساعت است و كساني كه بيش از اين ميزان برق مصرف كنند، 

در زمره مشتركان پرمصرف قرار مي گيرند. 
سخنگوي صنعت برق با بيان اينكه تعرفه برق مشتركاني با مصرف كمتر از 
1۰۰ كيلووات ساعت رايگان محاسبه مي شود و در كشور هزينه برق مصرفي 
حدود 1۰ ميليون مشترك رايگان شده است، يادآور شد: مشتركاني كه زير 
۳۰۰ كيلووات ساعت مصرف داشته باشند، در گروه خوش مصرف ها قرار 
مي گيرند كه حدود 86 درصد از مشتركان در اين بخش قرار دارند و هزينه 
برق ماهانه آنها حدود 15هزارتومان است. رجبي مشهدي در خصوص تعرفه 
برق نيز گفت: تعرفه برق مشتركاني كه تا سطح ۳۰۰كيلووات ساعت مصرف 
كنند، تنها 7درصد در سال اضافه مي شود، اما كساني كه بيش از اين ميزان 
مصرف داشته باشند، 16درصد ديگر نيز به تعرفه برق آنها اضافه خواهد شد. 
سخنگوي صنعت برق ادامه داد: از ميان همه مشتركان كشور، 14درصد 
جزو پرمصرف هايي هس��تند كه باالتر از الگو برق مصرف مي كنند، اما از 
اين ميان تنها 2درصد در گروهي قرار مي گيرند كه بيش از دو برابر الگو برق 

مصرف و قبض هايي با ارقام باال را دريافت مي كنند. 
رجبي مشهدي خاطرنش��ان كرد: بر اس��اس قانون، هزينه برق مصرفي 
مش��تركان تا دو برابر الگو با تعرفه عادي مذكور محاسبه، اما مازاد بر آن با 

ميانگين قيمت تمام شده انرژي هاي تجديدپذير محاسبه مي شود. 
وي ادامه داد: به طور مثال اگر مشتركي 7۰۰كيلووات ساعت مصرف داشته 
باشد، تا سقف 6۰۰كيلووات ساعت آن با تعرفه عادي محاسبه و 1۰۰كيلووات 
ساعت آن با ميانگين قيمت تمام شده انرژي تجديدپذير محاسبه مي شود. 
سخنگوي صنعت برق يادآور شد: مشتركان پرمصرف مي توانند براي تأمين 
برق مورد نياز خود اقدام به احداث مولدهاي خورشيدي كوچك نمايند يا 
آنكه هزينه برق مصرفي خود را براساس ميانگين قيمت تمام شده انرژي هاي 

تجديدپذير بپردازند. 

ذخایرنفتروسيهدرقطبشمال
مع�اون نخس�ت وزير روس�يه گف�ت: قط�ب ش�مال 1۵ميلي�ارد 
ت�ن نف�ت و ح�دود 100تريلي�ون مت�ر مكع�ب گاز طبيع�ي 
در دل خ�ود ج�اي داده ك�ه ب�راي صده�ا س�ال كاف�ي اس�ت. 
به گزارش راشاتودي، الكساندر نواك معاون نخست وزير روسيه گفت: 
روسيه توسعه ذخاير نفت و گاز در قطب شمال را آغاز كرده كه قرن ها 

براي اين كشور باقي خواهد ماند. 
وي افزود: ظرفيت منطقه قطب شمال بسيار باالست. اگر فقط ذخاير دريايي 
آن را در نظر بگيريم، 15ميليارد تن نفت و حدود 1۰۰ تريليون متر مكعب 
گاز طبيعي در اختيار خواهيم داشت. اين مقدار اگر استفاده از آن الزم و از 
نظر اقتصادي منطقي باشد، صدها سال براي ما كافي است.والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه در مجمع اقتصادي شرق كه در اين هفته در روسيه 
تشكيل شد، گفت: كشورش مسئوليت بزرگي براي در پيش گرفتن يك 

رويكرد محتاطانه در قبال منابع طبيعي قطب شمال برعهده دارد.
وي اضافه كرد: »توسعه اين منطقه براي روسيه اهميت بااليي دارد. قطب 
شمال 18درصد كل قلمروي ما را تشكيل مي دهد و ذخاير موادخام آن نه 
تنها براي كشور ما بلكه براي تمام دنيا ضروري هستند.« پوتين تأكيد كرد: 
»ما مسئوليت بزرگي براي برخورد محتاطانه و معقول با اين ذخاير داريم.«

رسوایيماليخاندانسلطنتيانگليس
ميشل فائوست يكي از نزديك ترين افراد به ش�اهزاده چارلز در خاندان 
سلطنتي انگليس به خاطر يك رسوايي بزرگ از سمت خود استعفا كرده است. 
به گزارش دويچه وله، اخيراً دو روزنامه انگليسي به نام سان دي تايمز و 
ميل آن ساندي اعالم كردند كه وي به يك تاجر سعودي پيشنهاد داده تا 

در ازاي دريافت پول به وي پاسپورت انگليس و لقب شواليه بدهد. 
فائوس��ت مديرعامل بنياد خيريه ش��اهزاده چارلز بود و در نامه نگاري با 
محفوظ ماري مبارك بن محفوظ، يك تاجر س��عودي به وي قول داده 
بود در ازاي پول از نفوذش براي گرفتن پاسپورت انگليسي براي اين تبعه 
س��عودي اس��تفاده كند. خانواده محفوظ در صنعت هتلداري، امالك و 
توليد در سطح خاورميانه فعال هستند. ساندي تايمز گفته كه تاكنون بن 
محفوظ بيش از 2ميليون دالر به خاطر اين اتفاق به بنياد خيريه شاهزاده 
چارلز پول پرداخت كرده است. براساس يك نامه كه مربوط به سال 2۰17 
است، فائوست از محفوظ به خاطر اين پول ها تشكر كرده و گفته مي شود 
از پولش براي بازسازي يك عمارت بزرگ در اسكاتلند استفاده شده است. 
فائوست در اين نامه همچنين گفته خوشحال و مطمئنم كه از بن مسعود 

در راستاي گرفتن تابعيت انگليسي حمايت مي كند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 
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60-26,910البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
10,740260سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

18,950900آلومينيوم ايران 
27,0401,280كاشي  الوند

4,538216داروسازي  امين 
950-42,250معدني  امالح  ايران 

560-15,700آسان پرداخت پرشين
20,300270سراميك هاي صنعتي اردكان 

43,0202,040آبسال 
2,280108بيمه آسيا

220-13,500سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
9,260120آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

50-6,000سرمايه گذاري پرديس
18-1,345صنايع  آذرآب 

3,917186سايپاآذين 
2,080-43,220معادن  بافق 

1,180-28,990مس  شهيدباهنر
2,79410بيمه البرز

5,02578سرمايه گذاري بوعلي 
310-13,580باما

210-9,590سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
29,7901,300گروه  صنعتي  بارز

6,400300بيمه دانا
2,54649بهساز كاشانه تهران

85,2102,060بهنوش  ايران 
29,980380فجر انرژي خليج فارس

1,80085گروه بهمن 
2,219105سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

6,73040بانك خاورميانه
1,59676بيمه ملت

68-4,099بانك ملت
120-15,140بين  المللي  محصوالت  پارس 

72,5702,710پتروشيمي بوعلي سينا
68,8403,070گروه صنعتي بوتان 

3,226153بانك پارسيان 
15,0600بانك پاسارگاد

21,900250پست بانك ايران
44,4802,110گروه دارويي بركت
2,60826بانك صادرات ايران

3,013143بين المللي توسعه ساختمان
18-2,629بانك تجارت

8,650110بيمه ما
12,790600چرخشگر

640-18,920كشت  و صنعت  چين  چين
4,748110توليدي چدن سازان

90-30,970معدني وصنعتي چادرملو
7,78020سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

7,920230كمباين  سازي  ايران 
6,130-125,000كربن  ايران 

30,9101,470داروسازي  ابوريحان 
22,9901,090داده پردازي ايران 

15,780740البرزدارو
70-13,450داروسازي زاگرس فارمد پارس

36,5900داروپخش  )هلدينگ 
29,1001,380شيمي  داروئي  داروپخش 

80-19,980داروسازي  فارابي 
5,492261داروسازي  كوثر

42,1902,000دارويي  لقمان 
11,210-213,020معدني  دماوند

25,9001,230دوده  صنعتي  پارس 
30,6201,450داروسازي  اسوه 

120-33,400كارخانجات داروپخش 
27,1001,100درخشان  تهران 
45,590810دارويي  رازك 
880-20,830سبحان دارو

23,74060داروسازي  سينا
18,250320گروه دارويي سبحان

450-21,700سرمايه گذاري دارويي تامين
7,580340داروسازي زهراوي 

7,220340تجارت الكترونيك پارسيان
48,9001,230داروسازي  اكسير

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :  سمند   تيپ :  ال ايكس  رنگ :  سفيد  
- روغنى    مدل:  1390  به  شماره انتظامى   147  ص  95     ايران 73 شماره 
NAAC91CC5BF853200: موتور :12489328933شماره شاسى 

مفقود  ملى 5159461981  كد  به  آور   آزاد  هاجر  خانم  مالكيت  به 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 هرمزگان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000544 مورخه 1400/03/24 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى آيت اله شهبازى خليفه لو به شماره شناسنامه 235 كد ملى 1620248743 فرزند 
ابوالفتح نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 230 متر مربع قسمتى از پالك 1041 
فرعى از 120 اصلى واقع در ( گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى اصغر ناموران گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخه 1400/06/16   م الف: 1074 

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 4002809 مورخه 1399/12/2 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه دشتى زنگير به شماره شناسنامه 229 كد ملى 1620378116 فرزند خداقلى 
از پالك 1226  مربع قسمتى  متر  به مساحت 187  يكباب خانه  به ششدانگ  نسبت 
فرعى از 120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسن توكلى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1075      

                                                                           سعيد نيكخو
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
راى شماره 4000912 مورخه  برابر  فاقد سند رسمى  اراضى و ساختمانهاى  و  ثبتى 
و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1400/04/25
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات 
مالكانه بال معارض متقاضى خانم گل نساء قاسمى تپه به شماره شناسنامه 637 كد 
ملى 1620311501 فرزند محمد حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به 
مساحت 158 متر مربع قسمتى از پالك 1033 فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) 
حضرتى  طيبه  رسمى  مالك  از  خريدارى  گرمى  ملك  ثبت  حوزه  اردبيل   20 بخش 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  گرمى 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايى  را  اعتراض، دادخواست خود 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
سعيد نيكخو                           تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1076

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000856 مورخه 1400/04/18 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى عبداله عسگرى به شماره شناسنامه 3476 كد ملى 1620034379 فرزند على 
نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 574 متر مربع قسمتى از پالك 751 فرعى از 
120 اصلى واقع در (شهرستان گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسين وطندوست محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1067     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4001030 مورخه 1400/05/8 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه ميكائيلى به شماره شناسنامه 803 كد ملى 1620649241 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 180 متر مربع قسمتى از پالك 1364 فرعى از 
120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى از مالك 
رسمى سيم زر قهرمانى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1091     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000902 مورخه 1400/04/25 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
على فاتحى درمانلو به شماره شناسنامه 520 كد ملى 1620407167 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به مساحت 140/80 متر مربع قسمتى از پالك 1033 
فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى طيبه حضرتى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16    م الف: 1077     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر   
فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده 
يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و 
بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى 

مى گردد:
 امالك متقاضيان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان ليتكوه

 75-اصلى(قريه تارى محله) : 26 فرعى آقاى مصطفى حسن پور در شش دانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان احداثى با كاربرى مسكونى كه چهل سير مشاع از دويست و چهل سير 
عرصه موقوفه است به مساحت 1618,90 مترمربع خريدارى شده بالواسطه از موسى حسن 
اراضى و  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  به موجب ماده 3  لذا  پور مالك نسق زراعى، 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت 
الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است 
و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه 
مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى با رأى 
هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد 
سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد 

.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/16 نوبت دوم 1400/06/30 .م/الف
 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
 شناسه آگهى : 1184658

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :  سمند   تيپ :  ال ايكس  رنگ :  سفيد  
- روغنى    مدل:  1390  به  شماره انتظامى   147  ص  95     ايران 73 شماره 
NAAC91CC5BF853200: موتور :12489328933شماره شاسى 

مفقود  ملى 5159461981  كد  به  آور   آزاد  هاجر  خانم  مالكيت  به 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 هرمزگان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000544 مورخه 1400/03/24 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى آيت اله شهبازى خليفه لو به شماره شناسنامه 235 كد ملى 1620248743 فرزند 
ابوالفتح نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 230 متر مربع قسمتى از پالك 1041 
فرعى از 120 اصلى واقع در ( گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى اصغر ناموران گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخه 1400/06/16   م الف: 1074 

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 4002809 مورخه 1399/12/2 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه دشتى زنگير به شماره شناسنامه 229 كد ملى 1620378116 فرزند خداقلى 
از پالك 1226  مربع قسمتى  متر  به مساحت 187  يكباب خانه  به ششدانگ  نسبت 
فرعى از 120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسن توكلى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1075      

                                                                           سعيد نيكخو
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
راى شماره 4000912 مورخه  برابر  فاقد سند رسمى  اراضى و ساختمانهاى  و  ثبتى 
و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1400/04/25
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات 
مالكانه بال معارض متقاضى خانم گل نساء قاسمى تپه به شماره شناسنامه 637 كد 
ملى 1620311501 فرزند محمد حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به 
مساحت 158 متر مربع قسمتى از پالك 1033 فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) 
حضرتى  طيبه  رسمى  مالك  از  خريدارى  گرمى  ملك  ثبت  حوزه  اردبيل   20 بخش 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  گرمى 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايى  را  اعتراض، دادخواست خود 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
سعيد نيكخو                           تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1076

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000856 مورخه 1400/04/18 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى عبداله عسگرى به شماره شناسنامه 3476 كد ملى 1620034379 فرزند على 
نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 574 متر مربع قسمتى از پالك 751 فرعى از 
120 اصلى واقع در (شهرستان گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسين وطندوست محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1067     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4001030 مورخه 1400/05/8 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه ميكائيلى به شماره شناسنامه 803 كد ملى 1620649241 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 180 متر مربع قسمتى از پالك 1364 فرعى از 
120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى از مالك 
رسمى سيم زر قهرمانى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1091     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000902 مورخه 1400/04/25 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
على فاتحى درمانلو به شماره شناسنامه 520 كد ملى 1620407167 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به مساحت 140/80 متر مربع قسمتى از پالك 1033 
فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى طيبه حضرتى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16    م الف: 1077     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر   
فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده 
يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و 
بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى 

مى گردد:
 امالك متقاضيان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان ليتكوه

 75-اصلى(قريه تارى محله) : 26 فرعى آقاى مصطفى حسن پور در شش دانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان احداثى با كاربرى مسكونى كه چهل سير مشاع از دويست و چهل سير 
عرصه موقوفه است به مساحت 1618,90 مترمربع خريدارى شده بالواسطه از موسى حسن 
اراضى و  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  به موجب ماده 3  لذا  پور مالك نسق زراعى، 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت 
الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است 
و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه 
مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى با رأى 
هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد 
سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد 

.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/16 نوبت دوم 1400/06/30 .م/الف
 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
 شناسه آگهى : 1184658

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :  سمند   تيپ :  ال ايكس  رنگ :  سفيد  
- روغنى    مدل:  1390  به  شماره انتظامى   147  ص  95     ايران 73 شماره 
NAAC91CC5BF853200: موتور :12489328933شماره شاسى 

مفقود  ملى 5159461981  كد  به  آور   آزاد  هاجر  خانم  مالكيت  به 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 هرمزگان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000544 مورخه 1400/03/24 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى آيت اله شهبازى خليفه لو به شماره شناسنامه 235 كد ملى 1620248743 فرزند 
ابوالفتح نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 230 متر مربع قسمتى از پالك 1041 
فرعى از 120 اصلى واقع در ( گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى اصغر ناموران گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخه 1400/06/16   م الف: 1074 

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 4002809 مورخه 1399/12/2 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه دشتى زنگير به شماره شناسنامه 229 كد ملى 1620378116 فرزند خداقلى 
از پالك 1226  مربع قسمتى  متر  به مساحت 187  يكباب خانه  به ششدانگ  نسبت 
فرعى از 120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسن توكلى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1075      

                                                                           سعيد نيكخو
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
راى شماره 4000912 مورخه  برابر  فاقد سند رسمى  اراضى و ساختمانهاى  و  ثبتى 
و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1400/04/25
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات 
مالكانه بال معارض متقاضى خانم گل نساء قاسمى تپه به شماره شناسنامه 637 كد 
ملى 1620311501 فرزند محمد حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به 
مساحت 158 متر مربع قسمتى از پالك 1033 فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) 
حضرتى  طيبه  رسمى  مالك  از  خريدارى  گرمى  ملك  ثبت  حوزه  اردبيل   20 بخش 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  گرمى 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايى  را  اعتراض، دادخواست خود 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
سعيد نيكخو                           تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1076

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000856 مورخه 1400/04/18 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى عبداله عسگرى به شماره شناسنامه 3476 كد ملى 1620034379 فرزند على 
نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 574 متر مربع قسمتى از پالك 751 فرعى از 
120 اصلى واقع در (شهرستان گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسين وطندوست محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1067     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4001030 مورخه 1400/05/8 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه ميكائيلى به شماره شناسنامه 803 كد ملى 1620649241 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 180 متر مربع قسمتى از پالك 1364 فرعى از 
120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى از مالك 
رسمى سيم زر قهرمانى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1091     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000902 مورخه 1400/04/25 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
على فاتحى درمانلو به شماره شناسنامه 520 كد ملى 1620407167 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به مساحت 140/80 متر مربع قسمتى از پالك 1033 
فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى طيبه حضرتى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16    م الف: 1077     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر   
فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده 
يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و 
بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى 

مى گردد:
 امالك متقاضيان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان ليتكوه

 75-اصلى(قريه تارى محله) : 26 فرعى آقاى مصطفى حسن پور در شش دانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان احداثى با كاربرى مسكونى كه چهل سير مشاع از دويست و چهل سير 
عرصه موقوفه است به مساحت 1618,90 مترمربع خريدارى شده بالواسطه از موسى حسن 
اراضى و  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  به موجب ماده 3  لذا  پور مالك نسق زراعى، 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت 
الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است 
و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه 
مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى با رأى 
هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد 
سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد 

.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/16 نوبت دوم 1400/06/30 .م/الف
 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
 شناسه آگهى : 1184658

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :  سمند   تيپ :  ال ايكس  رنگ :  سفيد  
- روغنى    مدل:  1390  به  شماره انتظامى   147  ص  95     ايران 73 شماره 
NAAC91CC5BF853200: موتور :12489328933شماره شاسى 

مفقود  ملى 5159461981  كد  به  آور   آزاد  هاجر  خانم  مالكيت  به 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 هرمزگان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000544 مورخه 1400/03/24 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى آيت اله شهبازى خليفه لو به شماره شناسنامه 235 كد ملى 1620248743 فرزند 
ابوالفتح نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 230 متر مربع قسمتى از پالك 1041 
فرعى از 120 اصلى واقع در ( گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى اصغر ناموران گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخه 1400/06/16   م الف: 1074 

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 4002809 مورخه 1399/12/2 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه دشتى زنگير به شماره شناسنامه 229 كد ملى 1620378116 فرزند خداقلى 
از پالك 1226  مربع قسمتى  متر  به مساحت 187  يكباب خانه  به ششدانگ  نسبت 
فرعى از 120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسن توكلى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1075      

                                                                           سعيد نيكخو
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
راى شماره 4000912 مورخه  برابر  فاقد سند رسمى  اراضى و ساختمانهاى  و  ثبتى 
و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1400/04/25
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات 
مالكانه بال معارض متقاضى خانم گل نساء قاسمى تپه به شماره شناسنامه 637 كد 
ملى 1620311501 فرزند محمد حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به 
مساحت 158 متر مربع قسمتى از پالك 1033 فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) 
حضرتى  طيبه  رسمى  مالك  از  خريدارى  گرمى  ملك  ثبت  حوزه  اردبيل   20 بخش 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  گرمى 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايى  را  اعتراض، دادخواست خود 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
سعيد نيكخو                           تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1076

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000856 مورخه 1400/04/18 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى عبداله عسگرى به شماره شناسنامه 3476 كد ملى 1620034379 فرزند على 
نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 574 متر مربع قسمتى از پالك 751 فرعى از 
120 اصلى واقع در (شهرستان گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسين وطندوست محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1067     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4001030 مورخه 1400/05/8 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه ميكائيلى به شماره شناسنامه 803 كد ملى 1620649241 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 180 متر مربع قسمتى از پالك 1364 فرعى از 
120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى از مالك 
رسمى سيم زر قهرمانى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1091     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000902 مورخه 1400/04/25 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
على فاتحى درمانلو به شماره شناسنامه 520 كد ملى 1620407167 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به مساحت 140/80 متر مربع قسمتى از پالك 1033 
فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى طيبه حضرتى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16    م الف: 1077     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر   
فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده 
يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و 
بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى 

مى گردد:
 امالك متقاضيان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان ليتكوه

 75-اصلى(قريه تارى محله) : 26 فرعى آقاى مصطفى حسن پور در شش دانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان احداثى با كاربرى مسكونى كه چهل سير مشاع از دويست و چهل سير 
عرصه موقوفه است به مساحت 1618,90 مترمربع خريدارى شده بالواسطه از موسى حسن 
اراضى و  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  به موجب ماده 3  لذا  پور مالك نسق زراعى، 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت 
الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است 
و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه 
مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى با رأى 
هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد 
سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد 

.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/16 نوبت دوم 1400/06/30 .م/الف
 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
 شناسه آگهى : 1184658

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :  سمند   تيپ :  ال ايكس  رنگ :  سفيد  
- روغنى    مدل:  1390  به  شماره انتظامى   147  ص  95     ايران 73 شماره 
NAAC91CC5BF853200: موتور :12489328933شماره شاسى 

مفقود  ملى 5159461981  كد  به  آور   آزاد  هاجر  خانم  مالكيت  به 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 هرمزگان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000544 مورخه 1400/03/24 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى آيت اله شهبازى خليفه لو به شماره شناسنامه 235 كد ملى 1620248743 فرزند 
ابوالفتح نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 230 متر مربع قسمتى از پالك 1041 
فرعى از 120 اصلى واقع در ( گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى اصغر ناموران گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخه 1400/06/16   م الف: 1074 

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 4002809 مورخه 1399/12/2 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه دشتى زنگير به شماره شناسنامه 229 كد ملى 1620378116 فرزند خداقلى 
از پالك 1226  مربع قسمتى  متر  به مساحت 187  يكباب خانه  به ششدانگ  نسبت 
فرعى از 120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسن توكلى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1075      

                                                                           سعيد نيكخو
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
راى شماره 4000912 مورخه  برابر  فاقد سند رسمى  اراضى و ساختمانهاى  و  ثبتى 
و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1400/04/25
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات 
مالكانه بال معارض متقاضى خانم گل نساء قاسمى تپه به شماره شناسنامه 637 كد 
ملى 1620311501 فرزند محمد حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به 
مساحت 158 متر مربع قسمتى از پالك 1033 فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) 
حضرتى  طيبه  رسمى  مالك  از  خريدارى  گرمى  ملك  ثبت  حوزه  اردبيل   20 بخش 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  گرمى 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايى  را  اعتراض، دادخواست خود 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
سعيد نيكخو                           تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1076

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000856 مورخه 1400/04/18 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى عبداله عسگرى به شماره شناسنامه 3476 كد ملى 1620034379 فرزند على 
نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 574 متر مربع قسمتى از پالك 751 فرعى از 
120 اصلى واقع در (شهرستان گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسين وطندوست محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1067     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4001030 مورخه 1400/05/8 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه ميكائيلى به شماره شناسنامه 803 كد ملى 1620649241 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 180 متر مربع قسمتى از پالك 1364 فرعى از 
120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى از مالك 
رسمى سيم زر قهرمانى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1091     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000902 مورخه 1400/04/25 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
على فاتحى درمانلو به شماره شناسنامه 520 كد ملى 1620407167 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به مساحت 140/80 متر مربع قسمتى از پالك 1033 
فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى طيبه حضرتى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16    م الف: 1077     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر   
فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده 
يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و 
بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى 

مى گردد:
 امالك متقاضيان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان ليتكوه

 75-اصلى(قريه تارى محله) : 26 فرعى آقاى مصطفى حسن پور در شش دانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان احداثى با كاربرى مسكونى كه چهل سير مشاع از دويست و چهل سير 
عرصه موقوفه است به مساحت 1618,90 مترمربع خريدارى شده بالواسطه از موسى حسن 
اراضى و  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  به موجب ماده 3  لذا  پور مالك نسق زراعى، 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت 
الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است 
و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه 
مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى با رأى 
هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد 
سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد 

.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/16 نوبت دوم 1400/06/30 .م/الف
 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
 شناسه آگهى : 1184658

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :  سمند   تيپ :  ال ايكس  رنگ :  سفيد  
- روغنى    مدل:  1390  به  شماره انتظامى   147  ص  95     ايران 73 شماره 
NAAC91CC5BF853200: موتور :12489328933شماره شاسى 

مفقود  ملى 5159461981  كد  به  آور   آزاد  هاجر  خانم  مالكيت  به 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 هرمزگان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000544 مورخه 1400/03/24 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى آيت اله شهبازى خليفه لو به شماره شناسنامه 235 كد ملى 1620248743 فرزند 
ابوالفتح نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 230 متر مربع قسمتى از پالك 1041 
فرعى از 120 اصلى واقع در ( گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى اصغر ناموران گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخه 1400/06/16   م الف: 1074 

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 4002809 مورخه 1399/12/2 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه دشتى زنگير به شماره شناسنامه 229 كد ملى 1620378116 فرزند خداقلى 
از پالك 1226  مربع قسمتى  متر  به مساحت 187  يكباب خانه  به ششدانگ  نسبت 
فرعى از 120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسن توكلى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1075      

                                                                           سعيد نيكخو
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
راى شماره 4000912 مورخه  برابر  فاقد سند رسمى  اراضى و ساختمانهاى  و  ثبتى 
و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1400/04/25
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات 
مالكانه بال معارض متقاضى خانم گل نساء قاسمى تپه به شماره شناسنامه 637 كد 
ملى 1620311501 فرزند محمد حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به 
مساحت 158 متر مربع قسمتى از پالك 1033 فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) 
حضرتى  طيبه  رسمى  مالك  از  خريدارى  گرمى  ملك  ثبت  حوزه  اردبيل   20 بخش 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  گرمى 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايى  را  اعتراض، دادخواست خود 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
سعيد نيكخو                           تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1076

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000856 مورخه 1400/04/18 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى عبداله عسگرى به شماره شناسنامه 3476 كد ملى 1620034379 فرزند على 
نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 574 متر مربع قسمتى از پالك 751 فرعى از 
120 اصلى واقع در (شهرستان گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسين وطندوست محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1067     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4001030 مورخه 1400/05/8 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه ميكائيلى به شماره شناسنامه 803 كد ملى 1620649241 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 180 متر مربع قسمتى از پالك 1364 فرعى از 
120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى از مالك 
رسمى سيم زر قهرمانى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1091     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000902 مورخه 1400/04/25 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
على فاتحى درمانلو به شماره شناسنامه 520 كد ملى 1620407167 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به مساحت 140/80 متر مربع قسمتى از پالك 1033 
فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى طيبه حضرتى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16    م الف: 1077     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر   
فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده 
يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و 
بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى 

مى گردد:
 امالك متقاضيان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان ليتكوه

 75-اصلى(قريه تارى محله) : 26 فرعى آقاى مصطفى حسن پور در شش دانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان احداثى با كاربرى مسكونى كه چهل سير مشاع از دويست و چهل سير 
عرصه موقوفه است به مساحت 1618,90 مترمربع خريدارى شده بالواسطه از موسى حسن 
اراضى و  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  به موجب ماده 3  لذا  پور مالك نسق زراعى، 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت 
الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است 
و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه 
مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى با رأى 
هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد 
سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد 

.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/16 نوبت دوم 1400/06/30 .م/الف
 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
 شناسه آگهى : 1184658

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :  سمند   تيپ :  ال ايكس  رنگ :  سفيد  
- روغنى    مدل:  1390  به  شماره انتظامى   147  ص  95     ايران 73 شماره 
NAAC91CC5BF853200: موتور :12489328933شماره شاسى 

مفقود  ملى 5159461981  كد  به  آور   آزاد  هاجر  خانم  مالكيت  به 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 هرمزگان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000544 مورخه 1400/03/24 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى آيت اله شهبازى خليفه لو به شماره شناسنامه 235 كد ملى 1620248743 فرزند 
ابوالفتح نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 230 متر مربع قسمتى از پالك 1041 
فرعى از 120 اصلى واقع در ( گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى اصغر ناموران گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخه 1400/06/16   م الف: 1074 

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 4002809 مورخه 1399/12/2 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه دشتى زنگير به شماره شناسنامه 229 كد ملى 1620378116 فرزند خداقلى 
از پالك 1226  مربع قسمتى  متر  به مساحت 187  يكباب خانه  به ششدانگ  نسبت 
فرعى از 120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسن توكلى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1075      

                                                                           سعيد نيكخو
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
راى شماره 4000912 مورخه  برابر  فاقد سند رسمى  اراضى و ساختمانهاى  و  ثبتى 
و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1400/04/25
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات 
مالكانه بال معارض متقاضى خانم گل نساء قاسمى تپه به شماره شناسنامه 637 كد 
ملى 1620311501 فرزند محمد حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به 
مساحت 158 متر مربع قسمتى از پالك 1033 فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) 
حضرتى  طيبه  رسمى  مالك  از  خريدارى  گرمى  ملك  ثبت  حوزه  اردبيل   20 بخش 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  گرمى 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايى  را  اعتراض، دادخواست خود 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
سعيد نيكخو                           تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1076

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000856 مورخه 1400/04/18 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى عبداله عسگرى به شماره شناسنامه 3476 كد ملى 1620034379 فرزند على 
نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 574 متر مربع قسمتى از پالك 751 فرعى از 
120 اصلى واقع در (شهرستان گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسين وطندوست محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1067     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4001030 مورخه 1400/05/8 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه ميكائيلى به شماره شناسنامه 803 كد ملى 1620649241 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 180 متر مربع قسمتى از پالك 1364 فرعى از 
120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى از مالك 
رسمى سيم زر قهرمانى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1091     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000902 مورخه 1400/04/25 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
على فاتحى درمانلو به شماره شناسنامه 520 كد ملى 1620407167 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به مساحت 140/80 متر مربع قسمتى از پالك 1033 
فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى طيبه حضرتى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16    م الف: 1077     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر   
فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده 
يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و 
بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى 

مى گردد:
 امالك متقاضيان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان ليتكوه

 75-اصلى(قريه تارى محله) : 26 فرعى آقاى مصطفى حسن پور در شش دانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان احداثى با كاربرى مسكونى كه چهل سير مشاع از دويست و چهل سير 
عرصه موقوفه است به مساحت 1618,90 مترمربع خريدارى شده بالواسطه از موسى حسن 
اراضى و  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  به موجب ماده 3  لذا  پور مالك نسق زراعى، 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت 
الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است 
و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه 
مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى با رأى 
هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد 
سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد 

.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/16 نوبت دوم 1400/06/30 .م/الف
 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
 شناسه آگهى : 1184658

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :  سمند   تيپ :  ال ايكس  رنگ :  سفيد  
- روغنى    مدل:  1390  به  شماره انتظامى   147  ص  95     ايران 73 شماره 
NAAC91CC5BF853200: موتور :12489328933شماره شاسى 

مفقود  ملى 5159461981  كد  به  آور   آزاد  هاجر  خانم  مالكيت  به 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 هرمزگان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000544 مورخه 1400/03/24 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى آيت اله شهبازى خليفه لو به شماره شناسنامه 235 كد ملى 1620248743 فرزند 
ابوالفتح نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 230 متر مربع قسمتى از پالك 1041 
فرعى از 120 اصلى واقع در ( گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى اصغر ناموران گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخه 1400/06/16   م الف: 1074 

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 4002809 مورخه 1399/12/2 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه دشتى زنگير به شماره شناسنامه 229 كد ملى 1620378116 فرزند خداقلى 
از پالك 1226  مربع قسمتى  متر  به مساحت 187  يكباب خانه  به ششدانگ  نسبت 
فرعى از 120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسن توكلى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1075      

                                                                           سعيد نيكخو
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
راى شماره 4000912 مورخه  برابر  فاقد سند رسمى  اراضى و ساختمانهاى  و  ثبتى 
و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1400/04/25
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات 
مالكانه بال معارض متقاضى خانم گل نساء قاسمى تپه به شماره شناسنامه 637 كد 
ملى 1620311501 فرزند محمد حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به 
مساحت 158 متر مربع قسمتى از پالك 1033 فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) 
حضرتى  طيبه  رسمى  مالك  از  خريدارى  گرمى  ملك  ثبت  حوزه  اردبيل   20 بخش 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  گرمى 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايى  را  اعتراض، دادخواست خود 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
سعيد نيكخو                           تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1076

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000856 مورخه 1400/04/18 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى عبداله عسگرى به شماره شناسنامه 3476 كد ملى 1620034379 فرزند على 
نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 574 متر مربع قسمتى از پالك 751 فرعى از 
120 اصلى واقع در (شهرستان گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسين وطندوست محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1067     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4001030 مورخه 1400/05/8 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه ميكائيلى به شماره شناسنامه 803 كد ملى 1620649241 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 180 متر مربع قسمتى از پالك 1364 فرعى از 
120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى از مالك 
رسمى سيم زر قهرمانى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1091     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000902 مورخه 1400/04/25 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
على فاتحى درمانلو به شماره شناسنامه 520 كد ملى 1620407167 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به مساحت 140/80 متر مربع قسمتى از پالك 1033 
فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى طيبه حضرتى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16    م الف: 1077     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر   
فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده 
يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و 
بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى 

مى گردد:
 امالك متقاضيان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان ليتكوه

 75-اصلى(قريه تارى محله) : 26 فرعى آقاى مصطفى حسن پور در شش دانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان احداثى با كاربرى مسكونى كه چهل سير مشاع از دويست و چهل سير 
عرصه موقوفه است به مساحت 1618,90 مترمربع خريدارى شده بالواسطه از موسى حسن 
اراضى و  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  به موجب ماده 3  لذا  پور مالك نسق زراعى، 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت 
الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است 
و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه 
مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى با رأى 
هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد 
سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد 

.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/16 نوبت دوم 1400/06/30 .م/الف
 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
 شناسه آگهى : 1184658

قيمت برق در اروپا به دنبال افزايش قيمت 
گاز طبيعي، زغال سنگ و كربن به باالترين 
رقم طي يك دهه گذش�ته رسيده است. 
به گزارش تسنيم، قيمت برق در اروپا به 1۰۰ 
يورو )118/8 دالر( در هر مگاوات بر ساعت 
رسيده است. قيمت برق در اسپانيا و انگليس 
تا 12۰يورو در هر مگاوات بر ساعت باال رفته 
اس��ت. تقاضا در ايتاليا به خاطر دماي باالتر 
هوا بيشتر ش��ده، در حالي كه اسپانيا شاهد 
كاهش تقاض��ا در ماه ژوئيه ب��ه پايين ترين 
رقم از 2۰14 بوده است. اين افزايش قيمت 
بيش��تر نتيجه باال رفتن قيم��ت انرژي در 
سراسر اروپا و كاهش توليد برق از انرژي هاي 

تجديدپذير است. 
طبق گزارش بانك امريكا، قيمت گاز طبيعي، 
زغال سنگ و كربن نس��بت به سال گذشته 
حداقل دو برابر شده است. فرانسيسكو بالنچ 
استراتژيست كاال  در بانك امريكا مي گويد: 
»ما همچنان شاهد روند افزايش قيمت گاز 
طبيعي در زمستان و احتماالً تابستان سال 
آينده خواهيم بود كه نتيجه س��طح پايين 

ذخاير آن است.«
كاهش توليد برق از انرژي هاي تجديدپذير 
به دنبال كاهش اس��تفاده از ني��روي باد هم 
باعث افزاي��ش قيمت برق در سراس��ر اروپا 

شده است.

رکوردزنيقيمتبرقدراروپا

هادی غالمحسینی
  گزارش

  انرژی

نماینزدیک

   تخصيص 7/2 ميليارد دالر ارز ۴200 
همواره يكي از موانع ترخيص كاالهاي اساسي 
وارداتي مربوط به تأمين ارز آن بوده است كه با 
ارز 4 هزار و 2۰۰تومان انجام مي شود. گزارش 
بانك مركزي نشان مي دهد كه براي سال جاري 
تا پايان مردادماه، بي��ش از 7/2 ميليون دالر از 
محل سهميه ارزي امسال كاالهاي اساسي به 

صورت نقد و اعتباري پرداخت شده است. 
 از تأمين ارز انجام ش��ده 5/6 ميليون دالر آن 
مربوط به اقالمي است كه با هماهنگي وزارت 
صمت و جهاد كشاورزي ترخيص شده است كه 

شامل 58۰ ميليون دالر جو، ۹۳۹ ميليون دالر 
دانه هاي روغني، 1/8 ميليون دالر ذرت، 1/2 
ميليون دالر روغن خام يا نباتي، 571 ميليون 
دالر كنجاله س��ويا، 564 ميليون دالر گندم و 
۳22ميليون دالر براي ساير بوده كه اين ساير 

مشخص نيست كدام اقالم را در بر مي گيرد. 
همچنين در پن��ج ماهه ابتدايي امس��ال 1/6 
ميلي��ون دالر باب��ت تأمي��ن دارو و تجهيزات 
پزش��كي و آنچه كه مدنظر وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكي بوده تأمين ارز شده 

است.


