تنها واکسنی که دز سومش یک ماه بعد از دز دوم تزریق می شود

علیرضا بیگلری در یک گفت وگوی تلویزیونی تصریح کرد :واکســن پاســتوکووک در ســطح ملی و جهانی به عنوان یک واکســن شــاخص شناخته می شود .وی
ادامه داد :با تکیه بر نتایج کارآزمایی که در کوبا و ایران داریم ،این واکســن از مهر ماه وارد ســبد واکسیناســیون شــد و در اختیار مردم قرار گرفت.
بیگلری با بیان اینکه واکســن پاســتوکووک یک واکســن کامل و مجوز اســتفاده را نیز دریافت کرده اســت ،افزود :تزریق کنندگان بزرگسال واکسن پاستوکووک،
به فاصله یک ماه از تزریق دز دوم ،می توانند دز یادآور این واکســن را تزریق کنند.
وی ادامه داد :افراد زیر  ۱۸ســالی که دو دز واکســن پاســتوکووک را تزریق کرده اند نیز نیاز به تزریق دز یادآور این واکســن ندارند.
بیگلری تصریح کرد :والدین با اطمینان خاطر می توانند از واکســن پاســتوکووک برای فرزندان خود اســتفاده کنند.

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
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آگهی ها

آگهی فقدان سند مالکیت

رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۱۹۱مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۰۳هیات  ۳خانم زهره باغباني ريزي به شناسنامه شماره

نظر به اینکه آقای حسین /قاسمی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه  ۴۱۹تاریخ تولد  ۱۳۴۷/۰۱/۰۵صادره از اصفهان دارای شماره ملی  ۱۲۸۴۱۷۴۷۰۰با جز سهم  ۶از كل سهم  ۶بعنوان مالک شش دانگ عرصه

مترمربع پالك شماره  ۲۱۱فرعی از ۱۴۹۱۶اصلی واقع در بخش  ۵اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت

درصفحه  ۵۸دفتر امالک جلد  ۱۳۴ذیل شماره  ۲۳۰۳۳ثبت گردیده است .باشماره مستند مالکیت  ۳۱۱۰تاریخ  ۱۳۹۳/۱۰/۰۳دفتر خانه اسناد رسمی شماره  ۲۶۷شهر ابریشم استان اصفهان ،موضوع سند مالکیت

دردو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي

دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۲۶۷شهر ابریشم استان اصفهان که بنفع بانک کشاورزی شعبه اصفهان (شعبه مرکزی شهید مطهری) به مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به مدت  ۱۵سال ثبت شده  ،و با ارائه دوبرگ

۱۰۴کدملی  ۱۱۷۰۴۸۲۴۲۲صادره لنجان فرزند علي اكبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵۹
مالک رسمی حاج فضل اله پاكفر ازسند۵۰/۰۶/۳۱-۲۳۹۲۹دفترخانه  ۳۶اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب
داشته باشند مي توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در
اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت يك
ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقديم نمایند.بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

و اعیان پالک ثبتی  ۱۵۲۰۱/۷۲۱۷واقع در بخش ۵ثبت اصفهان متن سهم :ششدانگ با شماره مستندمالکیت۱۶۵۷۹تاریخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۰موضوع سند مالکیت المثنی بشماره چاپی  ۴۳۵۰۱۷سری د سال  ۹۱که

المثنی بشماره چاپی  ۴۳۵۰۱۷سری دسال  ۹۱که در صفحه  ۵۸دفتر امالک جلد ۱۳۴ذیل شماره  ۲۳۰۳۳ثبت گردیده است .محدودیت :محدودیت دفتر امالک  :مازاد دارد رهنی شماره  ۳۱۱۰مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳
استشهاد که به شماره  ۱۷۱۱۴مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۱۹در دفتر خانه ۲۳۰خورزوق گواهی شده است مدعی است سند مالکیت مرقوم دراثر جابجائی از بین رفته و مفقود گردیده و اکنون تقاضای صدور سند مالکیت

المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود
میباشد ازتاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبأ ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذنمایدتامراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده

مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالیکت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المتنى طبق مقررات خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/02 :

شناسه آگهی1227543 :

شناسه آگهی1227001 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/17 :

شناسه آگهی1227545 :

مهدی صادقی _رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان_ موسوی

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۲۷۹مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰هیات چهار آقاي امیر حسین دهقاني سوداني به
شناسنامه شماره  ۸۴۲کدملي  ۱۲۹۳۴۸۶۳۸۸صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان و مغازه
متصله به مساحت  ۶۵/۷۷مترمربع پالك شماره  ۱۵۱۷۸اصلي واقع در اصفهان بخش  ۵اداره ثبت اسناد و امالک
شمال اصفهان ازمالکیت مالک رسمی فضل اله پاكفر از سند  ۴۸,۱۱,۹ _ ۲۱۵۰۵دفترخانه  ۳۶اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 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 اول1400/09/02 :

شناسه آگهی1227885 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/17 :

شناسه آگهی1227889 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان_ موسوی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای منصور سلطانی فیروز ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  300متر مربع قطعه  8تفکیکی به شماره  845فرعی
از  157اصلی مفروز از پالک  14فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج مورد
ثبت  50639صفحه  219جلد  169امالک به نام صادق انصاری ثبت و صادر گردیده و برابر سند قطعی
 36545مورخ  30/10/60دفترخانه  68کرج به متقاضی منتقل شده که مفقود گردیده و تقاضای صدور
سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده  120آیین نامه
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به
متقاضی تسلیم خواهدشد.
عباسعلی شوش پاشا

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ۳
قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو
نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود تاشخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت
به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شدوصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -۱رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۷۷۵۸مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲زهرا موذن صفائی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه
 ۱۵۷۰صادره از اصفهان بشماره ملی  ۱۲۸۶۷۲۵۲۶۷در ششدانگ یکباب کشاورزی و بدون درج اعیانی احداثی بر
روی قسمتی از قطعه زمین پالک  ۱واقع در بخش  ۱۸ثبت اصفهان به مساحت  ۹۳۱مترمربع .خریداری طی سند
رسمی.
شناسه آگهی1228685 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/03 :
شناسه آگهی1228687 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/18 :
مهدی صادقی_ رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۵۸۰مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۱هیات دو خانم افسانه علي بابائي به شناسنامه
شماره  ۱۵۴۸کد ملی  ۱۸۱۷۰۶۴۶۲۲صادره آبادان فرزند ناصر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
۱۶۹/۵۰مترمربع از پالك شماره  ۳۱فرعي از۱۴۸۷۴اصلي واقع در اصفهان بخش  ۵اداره ثبت اسناد و امالك شمال
اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 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.
شناسه آگهی1228567 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/03 :
شناسه آگهی1228569 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/18 :

آگهی فقدان سند مالكيت

سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی ۵۸۱۶فرعی از -۱۵۱۷۷اصلی بخش  ۵ثبت اصفهان که طبق صفحه  ۴۰۹دفتر
 ۲۳۱شماره ثبت  ۴۶۰۹۵شماره سند چاپی  ۳۵۱۶۳۶الف  ۸۳بنام آقای اصغر شريفي خرزوقی فرزند حسین کدملی
 ۵۱۱۰۱۵۴۳۷۶صادر وتسليم گردیده است و طبق رای شماره ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ -۵۷۷۹هیات ماده  ۱۴۷بنامش مفروز
شده است اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنی پالك فوق را نموده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی
ذیل ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض
اصل سندمالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد.
سید اسداله موسوی _رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

شناسه آگهی 1228563:

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده  ۳قانون
مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت
به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود تاشخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شدوصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 -١رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۹۸۱۸مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۲۷رضا فروغی ابری فرزند على بشماره شناسنامه ۱۴۵۹
صادره از اصفهان بشماره ملی  ۱۲۸۳۶۴۳۴۹۹در ششدانگ یکباب قطعه زمین با بنای احداثی احداثی بر روی قسمتی
از قطعه زمین پالک  ۱۲۵۱۶واقع در بخش  ۵ثبت اصفهان به مساحت  ۱۳۶/۶۱مترمربع.خریداری طی سند رسمی
شناسه آگهی1228948 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/03 :
شناسه آگهی1228950 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/18 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان _موسوی

آگهی فقدان سند مالكيت
سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی یک فرعی از  ۱۴۹۷۹اصلی بخش  ۵ثبت اصفهان که طبق دفتر
الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۰۲۰۲۶۰۰۵۴۹۶بشماره سند چاپی ۰۲۸۱۰۷بنام خانم رحمت جمالي فر فرزند غالمحسین
کدملی  ۱۲۸۶۳۲۸۱۹۵صادر وتسليم گردیده که بموجب سند شماره  ۲۰۴۵۲مورخ  ۱۳۹۶/۰۳/۳۰دفتر ۲۵۳اصفهان
تمامت دوازده  -صدم دانگ مشاع از نیم دانگ مشاع مذکور از طرف نامبرده به شهرداری اصفهان انتقال قطعی یافته
است اکنون نامبرده درخواست صدور سند مالكيت المثنی پالک فوق را نموده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی
ذیل ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرراعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض
اصل سند مالکیت با سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت
چون محمد حســین ارجمند مقدم فرزند حســن با تســلیم  ۲برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود
رســما گواهی شــده و به تایید دفتر۹۰اصفهان رســیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ
پالک۱۴۹۱۵/۶۷۵واقع در بخش  ۵ثبت اصفهان به شــماره چاپی  ۰۷۷۰۷۳۳ســری ب ســال  ۸۵که طبق دفتر
الکترونیک شــماره  ۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۷۷۷به نامش ثبت و ســند صادر گردیده و به موجب ســند انتقال شماره
۱۱۱۰۳۱مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۶دفترخانه  ۳۴اصفهان به نامبرده انتقال قطعی یافته اســت و طبق گواهی دفتر امالک
معامله دیگری انجام نشــده ودر رهن و وثیقه نمی باشــد .به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گرديده اســت و
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب
آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ( غیر از آنچه در این اگهی ذکر شــده ) نســبت به آن یا ســند مالکیت
مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارایه کننده مستردد گردد.
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارایه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر
وبه متقاضی تســلیم خواهد شد.

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمي

رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۵۸۱مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۲۵هیات یک آقای غالمحسین براتی به شناسنامه شماره  ۷۶۳کد
ملی  ۱۹۷۱۱۹۹۰۸۷صادره مسجد سلیمان فرزند محمد حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مسکونی به
مساحت۲۵۴/۲۷مترمربع از پالك  ۳۰۹اصلی واقع در اصفهان بخش  ۱۶اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریداری طبق
قباله عادی و وکالتنامه از مالکیت حسین موسوی موضوع سند انتقال  ۷۶,۱۲,۱۸ _ ۸۶۴۵۰دفتر۹اصفهان ذیل صفحه ۲۵۷
دفتر  ۲۲۵شاهین شهر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۵۸۰مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵هیات یک خانم سهیال مرادي به شناسنامه
شماره  ۴۲۱کد ملی  ۴۲۶۹۴۳۲۲۹۲صادره گچساران فرزند قدمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه
مسکونی به مساحت ۲۵۴/۲۷مترمربع از پالك  ۳۰۹اصلي واقع در اصفهان بخش  ۱۶اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان
خریداری طبق قباله عادی و وكالتنامه از مالکیت حسین موسوی موضوع سند انتقال ۷۶,۱۲,۱۸ _ ۸۶۴۵۰دفتر  ۹اصفهان ذیل
صفحه  ۲۵۷دفتر  ۲۲۵شاهین شهر لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم
نموده و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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 1400/09/03 :شناسه آگهی1228953 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/18 :شناسه آگهی1228954 :

مدیردفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کاشان  -کریمی

شناسه آگهی۱۲۲۸۸۷۴:

آگهي موضوع ماده ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان_مهدی صادقی وصفی

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان_ سید اسداله موسوی شناسه آگهی 1228590 :

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان آقای حسین عبدلی فرزند غالمرضا دادخواستی به خواسته  -۱اعتراض و ابطال رای هیات تعیین
تكليف امالک فاقد سندبه شماره  ۹۷۸۰مورخ۱۳۹۹/۰۸/۱۳موضوع مواد  ۱۴۷و  ۱۴۸قانون ثبت اسناد و امالک مقوم
به  ۲۰۰۰۰۰۰۰۱ریال) مقوم به۲۰۰/۰۰۰/۰۰۱ریال ارزش منطقه ای ملک  ۲۷/۶۵۶/۳۰۴ریال  - ۲اعالم بطالن
معامله (بطالن بیعنامه های فی مابین خواندگان ردیف دوم با سوم و چهارم مقوم به سه میلیون و یک ریال) مقوم به
۳/۰۰۰/۰۰۱ریال ارزش منطقه ای ملک  ۲۷/۶۵۶/۳۰۴ریال  - ۳ابطال مبایعه نامه (مالی غیر منقول) (ابطال بیعنامه
خوانده ردیف سوم با خوانده ردیف پنجم مقوم به سه میلیون و یک ریال) مقوم به ۳/۰۰۰/۰۰۱ریال ارزش منطقه
ای ملک  ۲۷/۶۵۶/۳۰۴ریال  - ۴سایر دعاوی غیر مالی ( ابطال وکالتنامه های فی مابین خواندگان ردیف دوم با
پنجم و اول مقوم به سه میلیون و یک ریال)  - ۵ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)(ابطال سند رسمی به
شماره  ۸۵۶۰۹۰مورخ۱۳۹۹/۱۲/۰۹شماره پالک ثبتی  ۱۲۱۲فردی از  ۳۳اصلی مفروز و مجزا شده از  ۱۹۹۳فرعی
ازاصلی مذکور قطعه صفر تفکیکی مقوم به سه میلیون و یک ریال) مقوم به  ۳/۰۰۰/۰۰۱ریال ارزش منطقه ای ملک
۲۷/۶۵۶/۳۰۴ریال و مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت آقایان و خانم ها عاطفه عرب فرزند حسین و حسین عرب
فرزند محمد و حسین تنباکو کار فرزند محمود و مریم کاشانی ونی فرزند محمود و عباس ریاضی فرزند اصغر و جميله
ذراتی فرزند احمد و اعظم ستاره و مهدی حسن زاده كله فرزند علی و اداره ثبت اسناد و امالک کاشان و هیات تکلیف
امالک فاقد سند رسمی به دادگستری کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کاشان به
کالسه  ۰۰۰۰۹۱۹ثبت و برای روز  ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ساعت  ۱۲/۳۰وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده مریم
کاشانی ونی فرزند محمود مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده  ۷۳قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند
تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمایند .انتشار این
آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور  ،دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان_ موسوی

شناسه آگهی 1227883 :

ـاختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي وسـ

رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۵۹۱مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۱۱هیات ســه آقاي حسين آقابابائي مرغي به شناسنامه
شــماره  ۱۲۹کد ملی  ۶۶۰۹۴۴۸۰۳۵صادره دولت آباد فرزند غالمحســین نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت ۸۳/۴۷مترمربع پالك شــماره  ۱۵۱۷۸اصلی واقع در بخش  ۵اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان
ازمالکیت مالک رســمی حســن زارعی از ســند ۵۲/۰۵/۰۱ _۱۸۱۶۶دفترخانه  ۸۲اصفهان لذا به منظور اطالع عموم
مراتب دردو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال
اصفهــان واقــع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تســلیم نموده و پس از اخذ
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.
شناســه آگهی1228517 :
تاریخ انتشــار نوبت اول1400/09/03 :
شناســه آگهی1228518 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم1400/09/18 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان _موسوی

ـوی
ـمال اصفهان_ موسـ
ـناد و امالک شـ
رئیس اداره ثبت اسـ

آگهی تغییرات
شــرکت تعاونــی کشــاورزی دامــداران کاشــان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  345و شناســه
ملــی  10260076390بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  13/04/1400ونامــه شــماره
 205/3/184/779/687مــورخ  1400/05/02تعــاون روســتایی کاشــان ناصــر ســرافرازی بــه شــماره ملــی
 1261459369بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره ،مهــدی علیخانــی کاشــانی بــه شــماره ملــی  1260461890بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره ،الــه یــار اصیلــی بــه شــماره ملــی  1262290521بــه ســمت منشــی هیئــت
مدیــره ،غالمرضــا باقــدرت بــه شــماره ملــی  1262601835و مهــدی قاســمی بــه شــماره ملــی 1261848888
بــه ســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره  ،علــی اصغــر خواجــه دیــن فینــی شــماره ملــی ( 1261026535خــارج
از اعضــاء هیــات مدیــره) بســمت مدیرعامــل شــرکت تــا تاریــخ  30/7/1400انتخــاب و کلیــه چکهــا ،قراردادهــا
و اســناد و اوراقــی کــه ایجــاد تعهــد بــرای شــرکت نمایــد و تمــام یــا قســمتی از حــق شــرکت را منتفــی ســازد،
بــه اســتثنای مــواردی کــه هیئــت مدیــره بمنظــور اداره امــور جــاری شــرکت ترتیــب خاصــی داده باشــد ،پــس
از تصویــب هیئــت مدیــره بــا امضــاء رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود،
اوراق عــادی شــرکت فقــط بــا امضــای مدیرعامــل صــادر خواهــد شــد مگــر مراســات هیــات مدیــره کــه بــا
امضــای رئیــس هیــات مدیــره صــورت خواهــد گرفــت .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان مرجــع
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کاشــان ()1229007

آگهی تغییرات
شــرکت اکســید کاران اهــواز بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  209و شناســه ملــی  10260052311بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1400/07/27تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :موضــوع شــرکت به شــرح
ذیــل تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد :ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صدور
پروانــه فعالیــت نمــی باشــد شــرکت در مناقصــه هــا و مزایــده هــای دولتــی و غیردولتــی خریــد و فــروش وصــادرات و
واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی و ترخیــص کاالهــای مجــاز انجــام فعالیــت هــای مجــاز و ارائــه خدمــات صنعتــی
وبازرگانــی و فنــی مهندســی و تولیــدی و امــور پیمانــکاری و خدماتــی ازجملــه خدمــات طراحــی و اجــرا و ســاخت و
خدمــات نصــب و راه انــدازی و ســرویس و نگهــداری و تعمیــرات و خدمــات نظــارت و مشــاوره و مطالعــات و تحقیقــات و
پژوهــش و آمــوزش و خدمــات ارائــه ســمینارهای تخصصــی و علمــی و خدمــات آزمایشــگاهی و کالیبراســیون و رایانه ای
و تجهیــزات کنتــرل و اتوماســیون و ابزاردقیــق و الکترونیــک و خدمــات بهینــه ســازی تکنولــوژی هــای مرتبــط بــا صنایع
مربوطــه و خدمــات و تولیــد مــواد و قطعــات و تجهیــزات و ابــزارآالت صنعتــی از جملــه صنایــع آهــن و فــوالد و ســیمان
و ســازه هــای فلــزی و هیدرولیــک و صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی و صنایــع وابســته و قطعــات خــودرو وفشــرده
ســازی مــواد (بریکــت ســازی) و شــمش ریــزی و ســایر تولیــدات صنعتــی و معدنــی اخــذ وام از بانــک هــای دولتــی و
غیردولتــی وموسســات مالــی و اعتبــاری و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در داخــل و خــارج کشــور جهــت شــرکت  -اخــذ
و اعطــای نمایندگــی از شــرکت هــای دولتــی و غیردولتــی داخــل و خــارج کشــور انجــام مفــاد موضــوع شــرکت پــس
از اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــاح قانونــی اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری میمــه ()1229006

رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۷۸۳مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸هیات یک خانم مهناز قنبریان به شناسنامه
شماره ۷۱۰۵۶کد ملی ۱۲۸۱۸۱۰۸۳۵صادره اصفهان فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 ۱۷۱/۳۷مترمربع از پالك شماره  ۱۳۴فرعي از  ۱۴۹۱۵اصلی واقع در اصفهان بخش  ۵اداره ثبت اسناد و امالك
شمال اصفهان.مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۹۷,۱۰۱۶ _ ۱۱۷۰۵۱دفترخانه  ۹اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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.
شناسه آگهی1228600 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/03 :
شناسه آگهی1228601 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/18 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان _موسوی

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده  ۳قانون
مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت
به فاصله  ۱۵روز آگهی می شودتا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شدوصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
-۱رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۹۷۰۹مورخ۱۴۰۰/۰۸/۲۳فرزانه مهرساب فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه
 ۷۸۰صادره از اصفهان بشماره ملی  ۱۲۸۸۱۷۷۲۰۸در ششدانگ یکباب قطعه زمین با بنای احداثی احداثی بر روی
قسمتی از قطعه زمین پالک  ۱واقع در بخش  ۱۸ثبت اصفهان به مساحت  ۲۳۰مترمربع ،خریداری طی سند رسمی
شناسه آگهی1228573 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/03 :
شناسه آگهی1228577 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/18 :
مهدی صادقی_ رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده  ۳قانون
مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت
به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود تاشخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شدوصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 -١رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۹۸۰۹مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۲۷محمد عابدی فرزند یداله بشماره شناسنامه  ۲صادره
از نائین بشماره ملی  ۱۲۴۹۵۶۴۰۶۹در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک  ۳۰فرعی
از اصلی  ۱۵۳۱۶واقع در بخش  ۵ثبت اصفهان به مساحت  ۲۹۸/۳۰مترمربع خریداری طی سند رسمی.
شناسه آگهی1229078 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/03 :
شناسه آگهی1229081 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/18 :
رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان_مهدی صادقی وصفی

آگهي موضوع ماده ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمي

رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۴۷۲مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۰۷هیات یک آقاي سيدحسين پروي نیان به شناسنامه
شماره  ۴۸۸۶۷کد ملي  ۱۲۸۰۹۱۴۲۵۴صادره اصفهان فرزند سید محمد بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 ۲۳۱/۳۰مترمربع از پالك شماره  ۶۵فرعي از  ۹۹اصلي واقع در اصفهان بخش  ۱۶اداره ثبت اسناد و امالك شمال
اصفهان خریداری برابر قولنامه عادي مع الواسطه از مالکیت رسمی خانمها ربابه و صغری جعفری دلیگانی موضوع سند
انتقال  ۵۳.۷.۱۸ _۲۰۵۱۲دفتر  ۶۸لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایي تقديم نمایند .بديهي است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی1228730 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/03 :
شناسه آگهی1228733 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/18 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان _موسوی
آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین ناسه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۴۴۴مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۰۷هیات سه آقاي مهدي روحانی اصفهاني به شناسنامه
شماره ۱۳۳۶کد ملي۱۲۸۲۷۶۰۹۳۹صادره اصفهان فرزند علي نسبت به ششدانگ ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت ۲۴۵/۹۹مترمربع پالك شماره  ۴۹۸فرعي از  ۹۹اصلي واقع دربخش  ۱۶اداره ثبت اسناد و امالك شمال
اصفهان از سند ۶۳.۹.۱۷ _۵۷۵۴۸دفترخانه  ۹اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روز
آگهي مي شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای
خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاریخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمایند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی1228665 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/03 :
شناسه آگهی1228666 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/18 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان_ موسوی

