تهدیدجمعیت ۱۰۰گونهپرندهمهاجربهدنبالفعالیتهایانسانی

نتایــج یــک تحقیــق نشــان میدهــد کــه جمعیــت گونههــای پرنــدگان مهاجــر بیشــتر از پرنــدگان غیرمهاجــر کاهــش یافتــه اســت و دانشــمندان معتقدنــد کــه دلیــل ایــن کاهــش
جمعیــت در پرنــدگان مهاجــر فعالیتهــای انســانی هســتند .در ایــن رابطــه ,دکتــر جیمــز گیلــروی ,اســتاد علــوم زیســت محیطــی گفــت :تحقیقــات مــا نشــان داد کــه پرنــدگان مهاجــری
کــه از محیطهــای ســاخته شــده توســط انســان عبــور میکننــد بیشــترین تلفــات را متحمــل میشــوند و توربینهــای بــادی ،جادههــای خطرنــاک ،ســاختمانها و خطــوط بــرق از
جملــه ایــن محیطهــای انسانســاز هســتند .دکتــر کلــر بــوکان ,از دیگــر نویســندگان ایــن مقالــه اظهــار کــرد :مــا دریافتیــم کــه دخالتهــای انســانی در محــدوده پراکنــش پرنــدگان در
اروپــا ،آفریقــا و غــرب آســیا بــا کاهــش تعــداد بیــش از  100پرنــده مهاجــر در مســیر آفریقــا  -اوراســیا مرتبــط اســت .در میــان تمــام ایــن فعالیتهــای انســانی برخــورد بــا توربینهــای
بــادی ,برقگرفتگــی در اثــر برخــورد بــا کابــل و ســیمهای بــرق ,برخــورد بــا وســایل نقلیــه و شــکار بیشــترین تأثیــر را در کاهــش جمعیــت ایــن پرنــدگان دارد.
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آگهی

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ـروی
ـگاه خسـ
ـام پـ
ـه نـ
ـخ  ۲۹/۸/۱۳۵۹بـ
ـه تاریـ
ـماره  ۹۵۰۷۳۳۷۳۱۶بـ
ـه شـ
ـه بـ
ـماره  ۰۰۷۹۷۰۴۱۰۷و گواهینامـ
ـه شـ
ـی بـ
کارت ملـ
ـت
ـود گردیده اسـ
ـنامه  ۳۴۲۱۵مفقـ
ـماره شناسـ
ـه شـ
بـ

برابــر آراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقر در واحــد ثبتــی لنجــان تصرفــات
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی ذیــل محــرز گردیــده اســت .لــذا مشــخصات متقاضــی و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دونوبــت
بــه فاصلــه  ۱۵روز در روزنامــه هــای تعییــن شــده توســط اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی لنجــان آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور

آگهی ابالغ مفاد آرا
برابرآگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره از
هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه
فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ ا انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد.
-1رای شــماره  1401/03/16 - 2640هیــات دوم آقــای حجــت الــه پژوهــش کیــا بــه شناســنامه شــماره  18758کــد ملــی  1282656929صــادره اصفهــان
فرزنــد رحیــم در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  242/53مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  337فرعــی از  7اصلــی واقــع
در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند شــماره  10067مــورخ  1392/2/1دفترخانــه شــماره  337اصفهــان
-2رای شــماره  1401/03/16 - 2639هیــات دوم خانــم مرضیــه براآنــی دســتجردی بــه شناســنامه شــماره  17کــد ملــی  1288803011صــادره اصفهــان فرزنــد
حســن در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  242/53مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  337فرعــی از  7اصلــی واقــع در
اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند شــماره  10067مــورخ  1392/2/1دفترخانــه شــماره  337اصفهــان
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/21 :م الف1331624 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/05 :م الف1331626 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره
از هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم
در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد.
-1رای شــماره  1401/02/11 - 1265هیــات اول آقــای مجیــد جعفــری بــه شناســنامه شــماره  20کــد ملــی  1290436258صــادره اصفهــان فرزنــد
حســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  188/65مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  2433فرعــی از  18اصلــی
واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمدباقــر معصمــو زاده از ســند شــماره  36392مــورخ  1357/8/10دفترخانــه
شــماره  11اصفهــان
-2رای شــماره  1401/02/11 - 1266هیــات اول خانــم زهــرا گنجــی بــه شناســنامه شــماره  1314کــد ملــی  1290596808صــادره اصفهــان فرزنــد
بهــروز در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  188/65مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  2433فرعــی از  18اصلــی
واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمدباقــر معصمــو زاده از ســند شــماره  36392مــورخ  1357/8/10دفترخانــه
شــماره  11اصفهــان
تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/03/21 :م الف1331335 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم 1401/04/05 :م الف1331339 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره
از هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم
در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد .رای شــماره  1401/03/17 - 2668هیــات اول آقــای علــی
اکبــر عطافــر بــه شناســنامه شــماره  362کــد ملــی  1284490599صــادره اصفهــان فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 88/45
مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  2213فرعــی از  26اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مــورد ثبــت دفتــر امــاک
الکترونیــک 140020302025004467
م الف1331821 :
تاریخ انتشــار نوبت اول1401/03/21 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم 1401/04/05 :م الف1331822 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره
از هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم
در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد-1 .رای شــماره  1401/03/28 - 3304هیــات دوم آقــای حمیــد
باباصفــری رنانــی بــه شناســنامه شــماره  1126کــد ملــی  1283382822صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی در یــک و نیــم دانــگ ششــدانگ یکبــاب ســاختمان
بــه مســاحت  396/58مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت تقــی
باباصفــری از ســند شــماره  36413مــورخ  1347/08/20دفتــر  86اصفهــان از مــورد ثبــت صفحــات  268تــا  271دفتــر  54امــاک.
-2رای شــماره  1401/03/28 - 3306هیــات دوم آقــای حســن باباصفــری رنانــی بــه شناســنامه شــماره  1058کــد ملــی  1283382148صــادره اصفهــان
فرزنــد تقــی در یــک و نیــم دانــگ ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  396/58مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  28اصلــی واقــع در اصفهــان
بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت تقــی باباصفــری از ســند شــماره  36413مــورخ  1347/08/20دفتــر  86اصفهــان از مــورد ثبــت
صفحــات  268تــا  271دفتــر  54امــاک.
-3رای شــماره  1401/03/28 - 3308هیــات دوم آقــای مجتبــی باباصفــری رنانــی بــه شناســنامه شــماره  30کــد ملــی  1290325456صــادره اصفهــان
فرزنــد تقــی در یــک و نیــم دانــگ ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  396/58مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  28اصلــی واقــع در اصفهــان
بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت تقــی باباصفــری از ســند شــماره  36413مــورخ  1347/08/20دفتــر  86اصفهــان از مــورد ثبــت
صفحــات  268تــا  271دفتــر  54امــاک.
-4رای شــماره  1401/03/28 - 3307هیــات دوم آقــای ســعید باباصفــری رنانــی بــه شناســنامه شــماره  904کــد ملــی  1283380609صــادره اصفهــان
فرزنــد تقــی در یــک و نیــم دانــگ ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  396/58مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  28اصلــی واقــع در اصفهــان
بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت تقــی باباصفــری از ســند شــماره  36413مــورخ  1347/08/20دفتــر  86اصفهــان از مــورد ثبــت
صفحــات  268تــا  271دفتــر  54امــاک.
تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/04/05 :م الف1340742 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم 1401/04/20 :م الف1340743 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه آقــای اکبــر کفعمــی الدانــی فرزنــد نصرالــه با تســلیم دو بــرگ استشــهاد شــهود شــماره رمــز تصدیــق  301768مــورخ  1401/03/19دفترخانه اســناد
رســمی شــماره  371شــهر اصفهــان ،مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت بــه میــزان  2/25دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک  74فرعــی از  35اصلــی بخــش چهــارده
اصفهــان کــه ذیــل ثبــت  41983صفحــه  13دفتــر  368تحــت شــماره چاپــی  483746ســری د ســال  91صــادر و تســلیم گردیــده و نامبــرده اعــام نمــوده ســند
مالکیــت مرقــوم در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت .لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده
 ۱۲۰آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبـاً ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخذ
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد .م الــف1341811 :
رییس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه آقــای صــادق جانقربانــی فرزنــد قاســم بــا ارائــه درخواســت شــماره  25042788مــورخ  1400/11/14و تســلیم دو بــرگ استشــهادیه شــهود شــماره
رمــز تصدیــق  471807مــورخ  1400/10/29دفترخانــه  125اصفهــان مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک ثبتــی  717فرعــی
از  29اصلــی واقــع در بخــش  14اصفهــان کــه در صفحــه  351دفتــر  944امــاک ذیــل ثبــت  173678تحــت شــماره چاپــی  795045صــادر و تســلیم گردیــده و
بــه موجــب اســناد  15910و  92/5/7 – 15911دفتــر خانــه  148اصفهــان در رهــن بانــک ملــت قــرار دارد و نامبــرده اعــام نمــوده ســند مالکیــت بــه علــت جابجایــی
مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده اســت .لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده  ۱۲۰آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک
نوبــت آگهــی میشــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود اســناد مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی
ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبـاً ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و
اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا
ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد .م الــف1340440 :
رییس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  ،مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک
لنجــان تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مرجــع صالــح قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض  ،طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
 -١رأی شــماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۹۴مورخ۱۴۰۱/۰۳/۰۲میرزابیــگ ولــی پــوری فرزنــد فتحعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
۱۱۶/۵۴مترمربــع مفــروز از پــاک  - ۱۰۷اصلــی واقــع در زریــن شــهر بخــش  ۹ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی ابوالفتــح قهرمــان
تاریخ انتشار نوبت اول :روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۳/۲۱شناسه آگهی 1331639 :م الف476 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۰۵شناسه آگهی 1331643 :م الف477 :
مصطفی شمسی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره از
هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفات
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت
بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ ا
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد.
-1رای شــماره  1401/03/12 - 2547هیــات ســوم خانــم مهــری کاظمــی جروکانــی بــه شناســنامه شــماره  6242کــد ملــی  1291993606صــادره فرزنــد
محمدرضــا نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از /ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  99/76مترمربــع پــاک شــماره  44اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش
 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از رضــا موســوی فرزنــد ســید محمــد علــی ثبــت در دفتــر امــاک
-2رای شــماره  1401/03/12 - 2550هیــات ســوم خانــم فاطمــه تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره  738کــد ملــی  1290689709صــادره فرزنــد
قدیــر علــی نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از /ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  99/76مترمربــع پــاک شــماره  44اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش
 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از رضــا موســوی فرزنــد ســید محمــد علــی ثبــت در دفتــر امــاک
-3رای شــماره  1401/03/12 - 2548هیــات ســوم خانــم میتــرا تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره  11813کــد ملــی  1292046228صــادره فرزنــد
ولــی الــه نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از /ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  99/76مترمربــع پــاک شــماره  44اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از رضــا موســوی فرزنــد ســید محمــد علــی ثبــت در دفتــر امــاک
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/21 :م الف1331389 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/05 :م الف1331393 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره
از هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم
در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد
از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد .رای شــماره  1401/02/29 - 1901هیــات دوم آقــای هــادی معصومــی بــه
شناســنامه شــماره  3کــد ملــی  3359772733صــادره اصفهــان فرزنــد همتعلــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  72/77مترمربــع قســمتی
از پــاک شــماره  591فرعــی از  27اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســهم االرث متقاضــی از نعمــت الــه ســلطانی
آفارانــی از مــورد ثبــت صفحــه  42دفتــر  286امــاک.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/21 :م الف1331841 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/05 :م الف1331847 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره
از هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم
در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد
از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد .رای شــماره  1401/03/28 - 3321هیــات ســوم آقــای ســعید وثوقــی فــر بــه
شناســنامه شــماره  142کــد ملــی  1285605421صــادره اصفهــان فرزنــد جــواد در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مخروبــه بــه مســاحت  341/10مترمربــع از
پــاک شــماره  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت آقــای رضــا امیــن زاده کوهســتانی ســند انتقــال 36164
مــورخ  1347/08/20دفتــر  67اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات  268تــا  271دفتــر  54امــاک.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/05 :م الف1340428 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/20 :م الف1340430 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره از هیات
هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانه و
بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵
روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود
را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد .رای شــماره  1401/03/17 - 2659هیــات ســوم خانــم فریبــا گالبــدار بــه شناســنامه شــماره  2780کــد ملــی 1287003028
صــادره اصفهــان فرزنــد اصغــر ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  124/78متــر مربــع از پــاک شــماره  64فرعــی از  40اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش
 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب از مالکیــت متقاضــی طبــق ســند انتقالــی  23036مــورخ  1399/11/11و  25586مــورخ  1400/10/11دفترخانــه  422اصفهــان
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/05 :م الف1340784 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/20 :م الف1340786 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  140160302023000104و  140160302023000105و
 140160302023000106مــورخ  1401/02/07هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در
واحــد ثبتــی اداره ثبــت اســناد و امــاک مرکــزی اصفهــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان رضــا جعفرنــژاد فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  320صــادره از
بندرعبــاس و حســن بــادر فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره شناســنامه  614صــادره از الرســتان و محبوبــه ایــزدی فرزنــد محمدتقــی بــه شــماره شناســنامه  1180صادره
از اصفهــان بالســویه در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت  14/38متــر مربــع مفــروزی از پــاک  2872اصلــی واقــع در بخــش  2اداره ثبت اســناد و امــاک مرکزی
اصفهــان محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
م الف1340484 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/04/05 :
م الف1340485 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/20 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره از هیــات
هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و
بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵
روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی بــه
مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه
مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد .رای شــماره  1401/04/01 - 3538هیــات ســوم آقــای مهــران جعفری بــه شناســنامه شــماره  1270845128کد ملــی 1270845128
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رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

