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آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

    برابر آراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
منطق��ه دو شهرس��تان اردبیل تصرفات مالکان��ه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.:
بخش دو اردبیل:

ردیف 1- آقای قاس��م قاس��م نژاد فرزند کیان بش��ماره شناسنامه 11۴20۳ صادره اردبیل 
به ش��ماره ملی 1۴۶11۳۹۸۸0 شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 1۹0 متر مربع پالک 
1 فرعی از 7۴۴۶ اصلی مفروز و مجزی شده از 7۴۴۶ اصلی واقع در بخش دو اردبیل  از 

مالکیت رسمی شهرداری شهر اردبیل
ردیف 2- آقای ش��اپور عبادی ایمچه فرزند علیقلی بش��ماره شناس��نامه ۹5۴10 صادره 
اردبیل به شماره ملی 1۴۶0۹517۹۴ ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 1۳5/۴2 
متر مربع پالک ۳2552 فرعی از 7۴۶7 اصلی مفروز و مجزی شده از 7۴۶7 اصلی واقع 

در بخش دو اردبیل  از مالکیت رسمی رضا زارع
بخش سه اردبیل:

ردیف ۳- آقای علی سالمی فرزند اصالن بشماره شناسنامه ۹۹۸ صادره اردبیل به شماره 
ملی 1۴۶۳27725۳ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ۳1۳۸0/۶۶ متر مربع 
پالک ۳70 فرعی از ۸5 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸5 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  

خریداری از مالک رسمی اصالن سالمی
ردیف ۴- آقای علی سالمی فرزند اصالن بشماره شناسنامه ۹۹۸ صادره اردبیل به شماره 
ملی 1۴۶۳27725۳ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1۳۹۸۹/1۸ متر مربع 
پالک ۳71 فرعی از ۸5 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸5 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  

خریداری از مالک رسمی اصالن سالمی
ردیف 5- آقای علی سالمی فرزند اصالن بشماره شناسنامه ۹۹۸ صادره اردبیل به شماره 
ملی 1۴۶۳27725۳ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 20۴0۸/1۴ متر مربع 
پالک ۳72 فرعی از ۸5 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸5 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  

خریداری از مالک رسمی اصالن سالمی
ردیف ۶- آقای علی سالمی فرزند اصالن بشماره شناسنامه ۹۹۸ صادره اردبیل به شماره 
ملی 1۴۶۳27725۳ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 2۳5۶۹/۳0 متر مربع 
پالک ۳7۳ فرعی از ۸5 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸5 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  

خریداری از مالک رسمی اصالن سالمی
ردیف 7- آقای علی سالمی فرزند اصالن بشماره شناسنامه ۹۹۸ صادره اردبیل به شماره 
ملی 1۴۶۳27725۳ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 11۳10/05 متر مربع 
پالک ۳75 فرعی از ۸5 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸5 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  

خریداری از مالک رسمی اصالن سالمی
ردیف ۸- آقای علی سالمی فرزند اصالن بشماره شناسنامه ۹۹۸ صادره اردبیل به شماره 
ملی 1۴۶۳27725۳ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1۶۳0۸/50 متر مربع 
پالک ۳7۶ فرعی از ۸5 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸5 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  

خریداری از مالک رسمی اصالن سالمی
ردیف ۹- آقای علی سالمی فرزند اصالن بشماره شناسنامه ۹۹۸ صادره اردبیل به شماره 
ملی 1۴۶۳27725۳ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 2۳005/70 متر مربع 
پالک ۳77 فرعی از ۸5 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸5 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  

خریداری از مالک رسمی اصالن سالمی
ردیف 10- آقای علی س��المی فرزند اصالن بش��ماره شناس��نامه ۹۹۸ صادره اردبیل به 
ش��ماره ملی 1۴۶۳27725۳ شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1۸75۳/۴۸ 
متر مربع پالک ۳7۸ فرعی از ۸5 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸5 اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل  خریداری از مالک رسمی اصالن سالمی
 ردیف 11- آقای علی س��المی فرزند اصالن بش��ماره شناس��نامه ۹۹۸ صادره اردبیل به 
ش��ماره ملی 1۴۶۳27725۳ شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۴25۴/۴2 
متر مربع پالک ۳7۹ فرعی از ۸5 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸5 اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل  خریداری از مالک رسمی اصالن سالمی
ردیف 12- آقای علی س��المی فرزند اصالن بش��ماره شناس��نامه ۹۹۸ صادره اردبیل به 
شماره ملی 1۴۶۳27725۳ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 5۹۶۶/۹۶ متر 
مربع پالک ۳۸0 فرعی از ۸5 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸5 اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل  خریداری از مالک رسمی اصالن سالمی
ردیف 1۳- آقای علی س��المی فرزند اصالن بش��ماره شناس��نامه ۹۹۸ صادره اردبیل به 
ش��ماره ملی 1۴۶۳27725۳ شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 27717/1۶ 
متر مربع پالک ۳۸1 فرعی از ۸5 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸5 اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل  خریداری از مالک رسمی اصالن سالمی
ردیف 1۴- آقای علی س��المی فرزند اصالن بش��ماره شناس��نامه ۹۹۸ صادره اردبیل به 
ش��ماره ملی 1۴۶۳27725۳ شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 5721۳/۴۸ 
متر مربع پالک ۳۸۳ فرعی از ۸5 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸5 اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل  خریداری از مالک رسمی اصالن سالمی
ردیف 15- آقای حسن عباس زاده فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 70۹ صادره اردبیل 
به شماره ملی 1۴۶57۹۴۳52 ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 15۹۳/۴۳ 
مت��ر مرب��ع پ��الک 15۸2۸ فرع��ی از ۸۶ اصلی مفروز و مجزی ش��ده از ۸۶ اصلی واقع در 

بخش سه اردبیل  خریداری از مالک رسمی خلیل محمدی
ردیف 1۶- سازمان ملی زمین و مسکن بشناسه ملی 1۴0001۸00۶۳ ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 70/۹5 متر مربع پالک 2۴5۴ فرعی از ۸7 اصلی مفروز و مجزی شده از 

۸7/۶ اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خود متقاضی
ردیف 17- سازمان ملی زمین و مسکن بشناسه ملی 1۴0001۸00۶۳ ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 70/۹5 متر مربع پالک 2۴55 فرعی از ۸7 اصلی مفروز و مجزی شده از 

۸7/۶ اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خود متقاضی
ردیف 1۸- آقای اس��الم کش��اورز مغانلو فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 1۶7۴2 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶751۶2۴۴ شش��دانگ یکباب چهار دیواری انباری احداثی به 
مساحت ۹۴/۴۸ متر مربع پالک 2۴5۶ فرعی از ۸7 اصلی مفروز و مجزی شده از ۸7/57 

اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی حمید نایب سلیمانی
ردیف 1۹- اداره کل راه و شهرس��ازی اردبیل بشناس��ه ملی 1۴0001۸00۶۳ شش��دانگ 
یکباب خانه به مساحت 1۴۳ متر مربع پالک 2۴57 فرعی از ۸7 اصلی مفروز و مجزی 

شده از ۸7/۶ اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خود متقاضی
ردیف 20- آقای حسن حسنوی جناقرد  فرزند یادگار بشماره شناسنامه 1۴50۴250۴۶ 
صادره اردبیل به شماره ملی 1۴50۴250۴۶ ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/۴۸ 
متر مربع پالک 1۹0۶ فرعی از ۸۸ اصلی مفروز و مجزی شده از ۸۸ اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل از مالکیت رسمی اسحاق و یوسف زارع گلمغانی
ردیف 21- خانم اکرم میکائیلی قره تپه  فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 2۶7۶۳ صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶1۴۸1۸72 شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت ۸7 متر مربع 
پالک 1۹07 فرعی از ۸۸ اصلی مفروز و مجزی ش��ده از ۸۸ اصلی واقع در بخش س��ه 

اردبیل از مالکیت رسمی سیف اله گسیلی

ردیف 22- آقای س��ردار املی حمل آبادی فرزند ایوب بش��ماره شناس��نامه 112۸ صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶1۹۹۸050 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
5۶۹1/5۹ متر مربع پالک ۳۸۳ فرعی از ۹7 اصلی مفروز و مجزی شده از ۹7 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی ایوب آملی حمل آبادی
ردیف 2۳- آقای داریوش نعمتیان باروق فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ۳52۳ صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶1۸25۴۹0 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
۶15۹ متر مربع پالک 7۶۳ فرعی از ۹۸ اصلی مفروز و مجزی شده از ۹۸ اصلی واقع در 

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی داریوش نعمتیان
ردیف 2۴- آقای بهمن قلی پور دیجوجین فرزند نظرعلی بشماره شناسنامه 215۹ صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶20۹7۹۸7 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
7۹55/۴۸ متر مربع پالک ۶۹۳ فرعی از ۹۹ اصلی مفروز و مجزی شده از ۹۹ اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی نظرعلی قلی پور
ردیف 25- آقای بهمن قلی پور دیجوجین فرزند نظرعلی بشماره شناسنامه 215۹ صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶20۹7۹۸7 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
1175۳/۴0 متر مربع پالک ۶۹۴ فرعی از ۹۹ اصلی مفروز و مجزی ش��ده از ۹۹ اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی میراسماعیل وخشوری
ردیف 2۶- آقای اس��داله محبی دیجوجین فرزند یداله بش��ماره شناس��نامه 21۳7 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶20۹77۶۶ شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
۶7۳5/72 متر مربع پالک 715 فرعی از ۹۹ اصلی مفروز و مجزی شده از ۹۹ اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی محمد عظیمی
ردیف 27- آقای بهمن قلی پور دیجوجین فرزند نظرعلی بشماره شناسنامه 215۹ صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶20۹7۹۸7 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
7۶0۸/77 متر مربع پالک 727 فرعی از ۹۹ اصلی مفروز و مجزی شده از ۹۹ اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی نظرعلی قلی پور
ردیف 2۸- آقای داریوش نعمتیان باروق فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ۳52۳ صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶1۸25۴۹0 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
1۳000 متر مربع پالک ۸۳1 فرعی از 100 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 100 اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی داریوش نعمتیان
ردیف 2۹- آقای سبحان روح نواز سرابی فرزند بهنام بشماره شناسنامه 1۴5۳50۶20۹ 
صادره اردبیل به شماره ملی 1۴5۳50۶20۹ ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1۹۶۴/11 
متر مربع پالک ۶0۹ فرعی از 110 اصلی مفروز و مجزی شده از 110 اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل از مالکیت رسمی شعبان حبیب زاده
ردیف ۳0- آقای هوش��نگ س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بشماره شناسنامه 11 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۶۶۶۴۸۳5 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
15۳57 متر مربع پالک 2۳1 فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 112 اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۳1- آقای هوش��نگ س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بشماره شناسنامه 11 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۶۶۶۴۸۳5 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
1۳۹55 متر مربع پالک 2۳2 فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 112 اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۳2- آقای هوش��نگ س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بشماره شناسنامه 11 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۶۶۶۴۸۳5 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
۴27 متر مربع پالک 2۳۳ فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی شده از 112 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۳۳- آقای هوش��نگ س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بشماره شناسنامه 11 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۶۶۶۴۸۳5 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
۹۹00 متر مربع پالک 2۳۴ فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی شده از 112 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۳۴- آقای هوش��نگ س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بشماره شناسنامه 11 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۶۶۶۴۸۳5 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
۶1۶۳ متر مربع پالک 2۳5 فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی شده از 112 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۳5- آقای هوش��نگ س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بشماره شناسنامه 11 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۶۶۶۴۸۳5 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
70۸۳ متر مربع پالک 2۳۶ فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی شده از 112 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۳۶- آقای هوش��نگ س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بشماره شناسنامه 11 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۶۶۶۴۸۳5 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
5772 متر مربع پالک 2۳7 فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی شده از 112 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۳7- آقای هوش��نگ س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بشماره شناسنامه 11 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۶۶۶۴۸۳5 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
1۹۹15 متر مربع پالک 2۳۸ فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 112 اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۳۸- آقای هوش��نگ س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بشماره شناسنامه 11 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۶۶۶۴۸۳5 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
727۳ متر مربع پالک 2۳۹ فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی شده از 112 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۳۹- آقای هوش��نگ س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بشماره شناسنامه 11 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۶۶۶۴۸۳5 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
7۴1۹ متر مربع پالک 2۴0 فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی شده از 112 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۴0- آقای هوش��نگ س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بشماره شناسنامه 11 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۶۶۶۴۸۳5 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
11۸۸۴ متر مربع پالک 2۴1 فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 112 اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۴1- آقای یعقوب س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بش��ماره شناسنامه 1122 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۳221۹۹1 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
۸0۸1 متر مربع پالک 2۴2 فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی شده از 112 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۴2- آقای هوش��نگ س��لیم پور اردی فرزند س��عداله بشماره شناسنامه 11 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶۶۶۶۴۸۳5 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
۹17۹ متر مربع پالک 2۴۳ فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی شده از 112 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سعداله سلیم پور
ردیف ۴۳- آقای یداله رهامی س��امیان فرزند عوض بش��ماره شناس��نامه ۴۸۴ صادره بیله 
س��وار به ش��ماره ملی ۶01۹۶2521۴ شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 
12۴۹/50 متر مربع پالک 251 فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزی شده از 112 اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی ناصر قنبری اردی
ردیف ۴۴- شرکت برق منطقه ای اذربایجان بشناسه ملی 102000۴1۳12 ششدانگ 
پس��ت فش��ار قوی 1۳2 کیبو وات به مس��احت 1۳۳2۴/50 متر مربع پالک ۶۳2۸ فرعی 
از 115 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 115 اصلی واقع در بخش س��ه اردبیل از مالکیت 

رسمی نقی و مطلب شهبازادگان
ردیف ۴5- خانم خدیجه خاکپور بقرآباد فرزند حسین بشماره شناسنامه 11۹۳1۴ صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶11۹0۹0۸ شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت ۸۳ متر مربع 

پالک ۶۳2۹ فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 115 اصلی واقع در بخش سه 
اردبیل از مالکیت رسمی تقی شاهی زارع

ردیف ۴۶- خانم محبوبه حیدری فرزند عزیزآقا بشماره شناسنامه 2۸۸ صادره مشگین 
شهر به شماره ملی 1۶71۳۴270۴ ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۹5 متر مربع پالک 
۶۳۳0 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 115 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

از مالکیت رسمی رضا زارع
ردیف ۴7- آقایان محمد عزیزی جیرآبادی فرزند غالمحس��ین بش��ماره شناسنامه ۶۹7 
صادره اردبیل به شماره ملی 1۴۶51۹5۸2۳ و حسین عزیزی جیرآبادی فرزند غالمحسین 
بشماره شناسنامه 125 صادره اردبیل به شماره ملی 1۴۶50۹2171 بالسویه در ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ۸۸۹7 متر مربع پالک ۶۳۳1 فرعی از 115 اصلی مفروز 
و مجزی شده از 115 اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خود متقاضیان

ردیف ۴۸- خانم زهرا پیری ینگجه فرزند مختار بشماره شناسنامه 1۴512002۴2 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴512002۴2 شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 27۶/۹2 متر 
مربع پالک ۶۳۳2 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 115/2۴۹0 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی زهرا پیری
ردیف ۴۹- آقای محمد پناهی قاسم کندی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 7 صادره 
گرمی به شماره ملی 1۶21۶5۸۸72 ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۹۶/۸۸ متر مربع 
پالک ۶۳۳۳ فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 115 اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل از مالکیت رسمی محمد عبدالهی
ردیف 50- آقای تبریز ارجمند فرزند اس��ماعیل بش��ماره شناس��نامه 15 صادره اردبیل به 
شماره ملی 1۴۶۶۸5۹15۶ ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111 متر مربع پالک ۶۳۳7 
فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 115/2۴۹0 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

از مالکیت رسمی حسین شاهی زارع
ردیف 51- آقای ش��هریار جوادزاده جهانخانملو فرزند جواد بش��ماره شناسنامه 111۶1۳ 
صادره اردبیل به شماره ملی 1۴۶111۳۹0۳  ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
۳7۹2/77 متر مربع پالک ۳1۴ فرعی از 11۸ اصلی مفروز و مجزی شده از 11۸ اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی جالل جوانمرد
ردیف 52- آقای بایرامقلی بایرامی تازه کند شرف اباد فرزند بالش بشماره شناسنامه 70۴ 
صادره اردبیل به شماره ملی 1۴۶2۶۴۳۸۸۴ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
۴۸01/10 متر مربع پالک ۳۶5 فرعی از 11۸ اصلی مفروز و مجزی شده از 11۸ اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی عبدالحسین بایرامی
ردیف 5۳- آقای بایرامقلی بایرامی تازه کند ش��رف اباد فرزند بالش بش��ماره شناس��نامه 
70۴ صادره اردبیل به شماره ملی 1۴۶2۶۴۳۸۸۴ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به 
مس��احت 100۴۶/07 متر مربع پالک ۳۸۴ فرعی از 11۸ اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 

11۸ اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی برات بایرامی
ردیف 5۴- آقای هابیل نظافت انزابی فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 2۳1 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶1212۸0۴ شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت 
15۳۶۹/۴0 متر مربع پالک 151۶ فرعی از 120 اصلی مفروز و مجزی شده از 120/5۶7 
اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی یعقوب رزقی و حسین روشنایی انزابی 

و عزیزاله رسول انزابی
ردیف 55- آقای هابیل نظافت انزابی فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 2۳1 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶1212۸0۴ شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت 
۶5۶0/۹0 متر مربع پالک 151۸ فرعی از 120 اصلی مفروز و مجزی شده از 120/۶۹7 

اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی ابراهیم الیقی اسدی
ردیف 5۶- آقای هابیل نظافت انزابی فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 2۳1 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶1212۸0۴ شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت 
۶۸0۳/۸0 متر مربع پالک 151۹ فرعی از 120 اصلی مفروز و مجزی شده از 120/۳۹2 

اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی رضا صدری
ردیف 57- آقای هابیل نظافت انزابی فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 2۳1 صادره 
اردبیل به شماره ملی 1۴۶1212۸0۴ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1025۴ 
متر مربع پالک 1520 فرعی از 120 اصلی مفروز و مجزی شده از 120/۳۳5 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی ستار رزقی انزابی
ردیف 5۸- آقای هابیل نظافت انزابی فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 2۳1 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶1212۸0۴ شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت 
۸۹11/۴0 متر مربع پالک 1521 فرعی از 120 اصلی مفروز و مجزی شده از 120/۳۳1 

اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی ابراهیم طهماسی زاده انزابی
ردیف 5۹- آقای هابیل نظافت انزابی فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 2۳1 صادره 
اردبیل به ش��ماره ملی 1۴۶1212۸0۴ شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت 
۶۸۸۸/۹0 متر مربع پالک 1522 فرعی از 120 اصلی مفروز و مجزی شده از 120/570 

اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی اژدر رزقی
ردیف ۶0- آقای اختیار نعمتی ثمرین فرزند ممی بشماره شناسنامه ۹۴1۳۹ صادره اردبیل 
به شماره ملی 1۴۶0۹۳۹0۶۹ ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۹1/۳۹ متر مربع پالک 
21۶5 فرعی از 12۶ اصلی مفروز و مجزی شده از 12۶ اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

از مالکیت رسمی ابوعلی صدر
ردیف ۶1- آقای زهرا توماری فرزند یاور بشماره شناسنامه ۴۸57 صادره اردبیل به شماره 
ملی 1۴۶7۴0۳۶01 ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1772/2۸ متر مربع 
پالک 5۸00 فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی شده از 127 اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل از مالکیت رسمی زهرا توماری
ردیف ۶2- آقای محمد محمدی گللو فرزند میرزا آقا بشماره شناسنامه 751 صادره اردبیل 
به شماره ملی 1۴۶۴7۸127۳ ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۶۳/۸۴ متر مربع پالک 
5۸10 فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی شده از 127 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

از مالکیت رسمی بالل هادی
ردیف ۶۳- آقای محمد محمدی گللو فرزند میرزاآقا بشماره شناسنامه 751 صادره اردبیل 
به شماره ملی 1۴۶۴7۸127۳ ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 1۴1/۴7 متر مربع پالک 
5۸11 فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی شده از 127 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

از مالکیت رسمی بالل هادی
بخش یازده اردبیل:

ردیف ۶۴- آقای احمد مهدوی فرزند ینصر بش��ماره شناس��نامه ۳۴۶۸ صادره اردبیل به 
ش��ماره ملی 1۴۶15۹7171 شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 20۹5۶/5۸ 
متر مربع پالک 515 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 1 اصلی واقع در بخش 

یازده اردبیل از مالکیت رسمی احمد مهدوی
تاریخ انتشار نوبت اول:   سه شنبه         1۴01/10/20
تاریخ انتشارنوبت دوم : چهارشنبه        1۴01/11/05

رحمان حسنی قابل / رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو شهرستان اردبیل
------------------------------------

آگه��ی موض��وع م��اده ۳ قان��ون و م��اده 1۳ آئی��ن نام��ه قان��ون تعیی��ن تکلی��ف                                                                                                                                            
              وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

   برابر رای شماره 1۴01۶0۳0۳00100۶۳05 – 1۴01/0۹/21 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
یک شهرستان اردبیل تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای ضرغام محمودی 
نیا فرزند حسین بشماره شناسنامه 1200 صادره از اردبیل به شماره ملی 1۴۶2۴5۹5۴۴ 
در شش��دانگ یک کارگاه و محوطه به مس��احت ۳۳5/۸0 متر مربع پالک ۶۶2۶ فرعی 
از 1۳5 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 1۳5 اصلی واقع در بخش س��ه  اردبیل از مالکیت 
رسمی محمود ناظم سلیمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 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:  سه  شنبه           1۴01/10/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه         1۴01/11/05

رضا احمدیان / رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان اردبیل
------------------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره  1۴01۶0۳1۸۶0۳00۹1۹۴ 
م��ورخ 20. 0۹ . 1۴01 هی��ات موض��وع قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای محمد علوی پرس��ت ش��یرازی فرزند غالمحس��ین به شماره 
شناسنامه ۳7۴۶ صادره از تهران در قریه بوسار در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر بنای احداثی به مساحت ۴5 . 1۸۳ متر مربع پالک فرعی 25۸۸7 از اصلی 55 مفروز 
و مج��زی از پ��الک 1۸70 از اصل��ی 55 واق��ع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک 
رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 221۸
تاریخ انتشار نوبت اول: 20. 10. 1۴01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 05. 11. 1۴01

سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت  
-----------------------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره  1۴01۶0۳1۸۶0۳0102۸5 مورخ 1۹. 
10 . 1۴01 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محمد رفیعی فرزند نصراله به شماره شناسنامه ۴0۹75 صادره از رشت در قریه پستک 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی جهت الحاق به پالک 1۸۶ / 5۶ به 
مساحت ۹۶. ۳۹ متر مربع پالک فرعی 7۳۴۹ از اصلی 5۶ مفروز و مجزی از پالک ۶۴ 
از اصلی 5۶ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای حاجیگل غالمی 
رکن سرائی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 2۳۴۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 05. 11. 1۴01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 2۳. 11. 1۴01

سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت  
----------------------------------------------

آگه��ی موض��وع م��اده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۴01۶0۳2۹01000۳271 مورخ 1۴01/10/7 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شاهرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم محمدرضا 
صادقی فرزند منصور بشماره شناسنامه ۹71 صادره از شاهرود در ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت ۹5۸ مترمربع قسمتی از پالک 151 فرعی از 1۹ اصلی واقع در کالته حسین 
آباد بخش 2 شاهرود خریداری با واسطه از ورثه حاج محمد حسین و حاج شیخ علی اکبر 
ساغری محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی: 1۴۳۹17۳
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1۴01/10/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1۴01/11/05
حمیدرضا حسین پور - سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود  -  از طرف 

رضا طالع زاری
----------------------------------------------

اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرس��تان ساری برابر رای ش��ماره 1۴01۶0۳10۴5۶0112۳۹ مورخ 1۴01/10/15 
که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه
مرتضی قاسمی عالئی فرزند احمد به شماره ملی 00۸2۴۸0۶5۶ نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۳۳1 متر مربع از 21 اصلی واقع در قریه 

حمید آباد بخش 5 ثبت ساری
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم پس از اخذ رس��ید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف1۴۳۹2۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/10/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/11/5
بهنام سراج پور- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

نوبت دوم


