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آگهی

روزنامه ارک
م الف  1992میانه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
ملک میانه
آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى
تعییي تکلیف ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی
ٍساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُّ 9595933 :یاا اٍک س:سِ949342 :
هَضَع قاًَى تعییي تکلیف ٍضعیت ثثاتای اساضای ٍ
ساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی هستقش دس ٍاحاذ ثاثاتای
حَصُ ثثت هل هیاًِ تتشفاا ها کااًاِ تا:هاعااسض
هتقاضی آقای اهیش سفیعای فاشصًاذ :هاحاواذ تطاوااسُ
ضٌاسٌاهِ 3 :صادسُ اص هیاًِ دس ضطاذاًاگ یا تااب
ساختواى تا هحَطِ تِ هساحت  363هتش هشتع اص پا:ک
 -37اصلی ٍاقع دس تخص  43تثشیض خشیذاسی اص آقاای
هحوذ سفیعی ،هحشص گشدیذُ است .زا تِ هٌرَس اطا:ع
عوَم هشاتة دس دٍ ًَتت تِ فاصلاِ  35سٍص آگاْای
هیطَد دس صَستی سِ اضخاظ ًسثت تِ صاذٍس ساٌاذ
ها کیت هتقاضی اعتشاضی داضتِ تاضٌذ هی تاَاًاٌاذ اص
تاسیخ اًتطاس اٍ یي آگْی تِ هذا دٍ هاُ اعتشاض خَد
سا تِ ایي اداسُ تسلین ٍ پس اص اخز سسیذ ،ظش هاذا
ی هاُ اص تاسیخ تسلین اعتشاض ،دادخَاست خاَد سا
تِ هشاجع قضائی تقذین ًوایٌذ.تذیْی است دس صاَسا
اًقضای هذا هزسَس ٍ عذم ٍصاَک اعاتاشاض طاثاق
هقشساا سٌذ ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
فرمان بخشعلی زاده
****************************
روزنامه ارک
م الف  1919میانه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
ملک میانه
آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى
تعییي تکلیف ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای
فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُ ٍ 339563334337337735 :پاشًٍاذُ
س:سِّ 9493583 :یاا اٍک هَضَع قااًاَى تاعایایاي
تکلیف ٍضعیت ثثتی اساضی ٍ ساختواًْای فاقذ ساٌاذ
سسوی هستقش دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هالا هایااًاِ
تتشفاا ها کاًِ ت:هعاسض هتقاضی آقاای عایاي ا اِ
هیاًجی فشصًذ :هحوذ تطواسُ ضٌاسٌاهِ 33344 :صاادسُ
اص هیاًِ دس ضطذاًگ ی قطعِ استخش پشٍسش هاّی تاا
هحَطِ هشتَطِ تِ هساحت  6553هتش هشتع پا:ک 46
فشعی اص ی اصلی ٍاقع دس قشیِ حتاس تخص  43تثشیض
خشیذاسی اص ٍساث هلکعلی هختاسی هاحاشص گاشدیاذُ
است .زا تِ هٌرَس اط:ع عوَم هشاتة دس دٍ ًَتت تاِ
فاصلِ  35سٍص آگْی هیطَد دس صَستی سِ اضاخااظ
ًسثت تِ صذٍس سٌذ ها کیت هتقاضی اعتشاضی داضاتاِ
تاضٌذ هی تَاًٌذ اص تاسیخ اًتطاس اٍ یي آگْی تاِ هاذا
دٍ هاُ اعتشاض خَد سا تِ ایي اداسُ تسلین ٍ پس اص اخز
سسیذ ،ظش هذا ی هاُ اص تاسیخ تسلین اعاتاشاض،
دادخَاست خاَد سا تاِ هاشاجاع قضاائای تاقاذیان
ًوایٌذ.تذیْی است دس صَسا اًقضای هذا هزسَس ٍ
عذم ٍصَک اعتشاض طثق هقشساا سٌذ ها کیت صاادس
خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
فرمان بخشعلی زاده
****************************
روزنامه ارک
م الف  1912میانه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
ملک میانه
آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى
تعییي تکلیف ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای
فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُّ 94926357 :یاا اٍک هَضَع قااًاَى
تعییي تکلیف ٍضعیت ثثتی اساضی ٍ ساختواًْای فاقاذ
سٌذ سسوی هستقش دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هل هیاًِ
تتشفاا ها کاًِ ت:هعاسض هتقااضای آقاای هطاشٍب
اتارسی فشصًذ :فتحعلی تطواسُ ضٌاسٌاهِ 3359 :صاادسُ
اص هیاًِ دس ضطذاًگ ی قطعِ صهایاي هاضسٍعای تاِ
هساحت  23378هتش هشتع اص پ:ک  -74اصلی ٍاقع دس
قشیِ سلَچِ خا تِ تخص  44تثشیض خشیذاسی اص آقاای
اهیشعلی ٍ خاى تاتا ّش دٍ اتارسی هحشص گشدیذُ اسات.
زا تِ هٌرَس اط:ع عوَم هشاتة دس دٍ ًَتت تِ فاصلاِ
 35سٍص آگْی هیطَد دس صَستی سِ اضخاظ ًسثت تِ
صذٍس سٌذ ها کیت هتقاضی اعتشاضی داضتِ تاضٌذ های
تَاًٌذ اص تاسیخ اًتطاس اٍ یي آگْی تاِ هاذا دٍ هااُ
اعتشاض خَد سا تِ ایي اداسُ تسلین ٍ پس اص اخز سسیذ،
ظش هذا ی هااُ اص تااسیاخ تسالایان اعاتاشاض،
دادخَاست خاَد سا تاِ هاشاجاع قضاائای تاقاذیان
ًوایٌذ.تذیْی است دس صَسا اًقضای هذا هزسَس ٍ
عذم ٍصَک اعتشاض طثق هقشساا سٌذ ها کیت صاادس
خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
فرمان بخشعلی زاده

م الف  1999میانه

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

روزنامه ارک

آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى تعییي تکلیف ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُّ 95936955 :یاا اٍک هَضَع س:سِ 9393392 :قاًَى تعییي تکلیف ٍضعیت ثثتی اساضی ٍ ساختواًْای فاقذ ساٌاذ
سسوی هستقش دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هل هیاًِ تتشفاا ها کاًِ ت:هعاسض هتقاضی آقای هجیذ صهاًی فشصًذ :هل علای تطاوااسُ
ضٌاسٌاهِ 36632 :صادسُ اص هیاًِ دس سِ داًگ هطاع اص ضطذاًگ ی قطعِ تاغ تِ هساحت  3898هتش هشتع اص پ:ک  -52اصلای ٍاقاع
دس تخص  43تثشیض خشیذاسی اص آقای قْشهاى عسگشی هحشص گشدیذُ است .زا تِ هٌرَس اط:ع عوَم هشاتة دس دٍ ًَتت تِ فاصلِ 35
سٍص آگْی هیطَد دس صَستی سِ اضخاظ ًسثت تِ صذٍس سٌذ ها کیت هتقاضی اعتشاضی داضتِ تاضٌذ هی تَاًٌذ اص تاسیخ اًتطاس اٍ یي
آگْی تِ هذا دٍ هاُ اعتشاض خَد سا تِ ایي اداسُ تسلین ٍ پس اص اخز سسیذ ،ظش هذا ی هااُ اص تااسیاخ تسالایان اعاتاشاض،
دادخَاست خَد سا تِ هشاجع قضائی تقذین ًوایٌذ.تذیْی است دس صَسا اًقضای هذا هزسَس ٍ عذم ٍصَک اعتشاض طثق هقاشساا
سٌذ ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه -فرمان بخشعلی زاده
م الف  1991میانه

روزنامه ارک

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
ملک میانه

آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى
تعییي تکلیف ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای
فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضوااسُّ 9592947 :ایااا اٍک سا:اساِ:
 949623هَضَع قاًَى تعییي تکلیف ٍضعیت ثاثاتای
اساضی ٍ ساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی هستقش دس ٍاحذ
ثثتی حَصُ ثثت هلا هایااًاِ تتاشفااا هاا اکااًاِ
ت:هعاسض هتقاضی آقای ًَسا ذیي سشیوی االتیواَسی
فشصًذ :پشٍیض تطواسُ ضٌاسٌاهِ 3335 :صادسُ اص هیااًاِ
دس ضطذاًگ ی تاب ساختواى تِ هسااحات 69923
هتش هشتع اص پ:ک  4فشعی اص ی اصالای ٍاقاع دس
تخص  37تثشیض خشیذاسی اص ستاد اجشای فشهاى اهام سُ
ٍ تٌیاد هستضعفاى هحشص گشدیذُ است .زا تِ هاٌاراَس
اط:ع عوَم هشاتة دس دٍ ًَتت تِ فااصالاِ  35سٍص
آگْی هیطَد دس صَستی سِ اضخاظ ًسثت تِ صذٍس
سٌذ ها کیت هتقاضی اعتشاضی داضتِ تاضٌذ هی تَاًٌاذ
اص تاسیخ اًتطاس اٍ یي آگْی تِ هذا دٍ هاُ اعاتاشاض
خَد سا تِ ایي اداسُ تسلین ٍ پس اص اخز سسیذ ،ظاش
هذا ی هاُ اص تاسیخ تسلین اعتشاض ،دادخاَاسات
خَد سا تِ هشاجع قضائی تقذین ًوایٌذ.تذیْی است دس
صَسا اًقضای هذا هزسَس ٍ عذم ٍصَک اعتاشاض
طثق هقشساا سٌذ ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
فرمان بخشعلی زاده
***************************
روزنامه ارک
م الف  1911میانه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
ملک میانه

آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى
تعییي تکلیف ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای
فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُ 339563334337333633 :اص س:سِ:
ّ 2336992یاا اٍک هَضَع قاًَى تعیایاي تاکالایاف
ٍضعیت ثثتی اساضی ٍ ساختواًْای فاقذ سٌذ سساوای
هستقش دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هل هیاًِ تتاشفااا
ها کاًِ ت:هعاسض هتقاضای آقاای هطاشٍب اتاارسی
فشصًذ :فتحعلی تطواسُ ضٌاسٌاهِ 3359 :صادسُ اص هیاًاِ
دس ضطذاًگ ی قطعِ صهیي هضسٍعی تاِ هسااحات
 24367هتش هشتع اص پ:ک  -74اصلی ٍاقاع دس قاشیاِ
سلَچِ خا تِ تخص  44تثشیض خشیاذاسی اص هاا ا
سسوی هحشص گشدیذُ است .زا تِ هٌرَس اط:ع عواَم
هشاتة دس دٍ ًَتت تِ فاصلِ  35سٍص آگْی هیطَد دس
صَستی سِ اضخاظ ًسثت تِ صذٍس سٌذ هاا اکایات
هتقاضی اعتشاضی داضتِ تاضٌذ هی تَاًاٌاذ اص تااسیاخ
اًتطاس اٍ یي آگْی تِ هذا دٍ هاُ اعتشاض خَد سا تاِ
ایي اداسُ تسلین ٍ پس اص اخز سسیذ ،ظش هذا ی
هاُ اص تاسیخ تسلین اعتشاض ،دادخَاست خاَد سا تاِ
هشاجع قضائی تقذین ًوایٌذ.تذیْی است دس صاَسا
اًقضای هذا هزسَس ٍ عذم ٍصَک اعاتاشاض طاثاق
هقشساا سٌذ ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
فرمان بخشعلی زاده
***************************
روزنامه ارک
م الف  1931میانه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
ملک میانه

آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى
تعییي تکلیف ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای
فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُ 339563334337339222 :اص س:سِ:
ّ 938994یاا اٍک هَضَع قاًَى تعایایاي تاکالایاف
ٍضعیت ثثتی اساضی ٍ ساختواًْای فاقذ سٌذ سساوای
هستقش دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هل هیاًِ تتاشفااا
ها کاًِ ت:هعاسض هتقاضی آقاای هاْاذی اساحاقای
فشصًذ :علی اسثش تطواسُ ضٌاسٌاهِ 4 :صادسُ اص سشهااى
دس ضطذاًگ ی تاب ساختواى تِ هسااحات 98963
هتش هشتع اص پ:ک  5فشعی اص  -3اصلی ٍاقع دس هیااًاِ
تخص  37تثشیض خشیذاسی اص ها ا سساوای هاحاشص
گشدیذُ است .زا تِ هٌرَس اط:ع عوَم هشاتة دس دٍ
ًَتت تِ فاصلِ  35سٍص آگْی هیطَد دس صَستی ساِ
اضخاظ ًسثت تِ صذٍس سٌذ هاا اکایات هاتاقااضای
اعتشاضی داضتِ تاضٌذ هی تَاًٌذ اص تاسیخ اًتطاس اٍ ایاي
آگْی تِ هذا دٍ هاُ اعتشاض خَد سا تاِ ایاي اداسُ
تسلین ٍ پس اص اخز سسیذ ،ظش هذا یا هااُ اص
تاسیخ تسلین اعتشاض ،دادخَاست خَد سا تِ هاشاجاع
قضائی تقذین ًوایٌذ.تذیْی است دس صَسا اًقاضاای
هذا هزسَس ٍ عذم ٍصَک اعتشاض طاثاق هاقاشساا
سٌذ ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
فرمان بخشعلی زاده

م الف  1991میانه

روزنامه ارک

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى تعییي تکلیف
ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُ 339563334337336723 :اص سا:اساِ959253 :
ّیاا اٍک هَضَع قاًَى تعییي تکلیف ٍضعیت ثاثاتای اساضای ٍ
ساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی هستقش دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هل
هیاًِ تتشفاا ها کاًِ ت:هعاسض هتقاضی آقای تااتا ضاکاَسی
فشصًذ :پٌجعلی تطواسُ ضٌاسٌاهِ 36 :صادسُ اص هیاًِ دس ضاطاذاًاگ
ی قطعِ صهیي هضسٍعی تِ هساحت  2383974هتش هشتع اص پا:ک
ضواسُ  -6اصلی ٍاقع دس قشیِ سثض تخص  43تثاشیاض خاشیاذاسی اص
آقای هحوذ هسعَدی استاطی هحشص گشدیذُ است .زا تاِ هاٌاراَس
اط:ع عوَم هشاتة دس دٍ ًَتت تِ فاصلِ  35سٍص آگْی هیطَد دس
صَستی سِ اضخاظ ًسثت تِ صذٍس سٌذ هاا اکایات هاتاقااضای
اعتشاضی داضتِ تاضٌذ هی تَاًٌذ اص تاسیخ اًتطاس اٍ یاي آگاْای تاِ
هذا دٍ هاُ اعتشاض خَد سا تِ ایي اداسُ تسلیان ٍ پاس اص اخاز
سسیذ ،ظش هذا ی هاُ اص تاسیخ تسلین اعتشاض ،دادخاَاسات
خَد سا تِ هشاجع قضائی تقذین ًوایٌذ.تذیاْای اسات دس صاَسا
اًقضای هذا هزسَس ٍ عذم ٍصَک اعتشاض طثق هاقاشساا ساٌاذ
ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه -فرمان بخشعلی زاده
**********************************
روزنامه ارک
م الف  1991میانه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى تعییي تکلیف
ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُّ 95936755 :یاا اٍک هَضَع س:اساِ939575 :
قاًَى تعییي تکلیف ٍضعیت ثثتی اساضی ٍ ساختواًْای فاقذ ساٌاذ
سسوی هستقش دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هل هیاًِ تتشفاا ها کاًِ
ت:هعاسض هتقاضی خاًن فاطوِ هشضیِء فاشصًاذ :سحایان تطاوااسُ
ضٌاسٌاهِ 36248 :صادسُ اص هیاًِ دس سِ داًگ هطاع اص ضاطاذاًاگ
ی قطعِ تاغ تِ هساحت  33953هتش هشتع اص پا:ک  -53اصالای
ٍاقع دس تخص  43تثشیض خشیذاسی اص آقای فتح ا ِ طْواسثی هحاشص
گشدیذُ است .زا تِ هٌرَس اط:ع عوَم هشاتة دس دٍ ًاَتات تاِ
فاصلِ  35سٍص آگْی هیطَد دس صَستی سِ اضاخااظ ًساثات تاِ
صذٍس سٌذ ها کیت هتقاضی اعتشاضی داضتِ تاضٌذ هی تاَاًاٌاذ اص
تاسیخ اًتطاس اٍ یي آگْی تِ هذا دٍ هاُ اعتشاض خَد سا تاِ ایاي
اداسُ تسلین ٍ پس اص اخز سسیذ ،ظش هذا ی هااُ اص تااسیاخ
تسلین اعتشاض ،دادخَاست خَد سا تِ هاشاجاع قضاائای تاقاذیان
ًوایٌذ.تذیْی است دس صَسا اًقضای هذا هزسَس ٍ عذم ٍصَک
اعتشاض طثق هقشساا سٌذ ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه -فرمان بخشعلی زاده
**********************************
روزنامه ارک
م الف  1991میانه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى تعییي تکلیف
ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُّ 95936753 :یاا اٍک هَضَع س:اساِ939576 :
قاًَى تعییي تکلیف ٍضعیت ثثتی اساضی ٍ ساختواًْای فاقذ ساٌاذ
سسوی هستقش دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هل هیاًِ تتشفاا ها کاًِ
ت:هعاسض هتقاضی آقای هْذی پَسضجاعی فشصًذ :سیفعلی تطواسُ
ضٌاسٌاهِ 338 :صادسُ اص هیاًِ دس سِ داًگ هطاع اص ضطذاًگ ی
قطعِ تاغ تِ هساحت  33953هتش هشتع اص پ:ک  -53اصلی ٍاقع دس
تخص  43تثشیض خشیذاسی اص آقای فتح ا ِ طْواسثی هحشص گشدیاذُ
است .زا تِ هٌرَس اط:ع عوَم هشاتة دس دٍ ًَتت تِ فااصالاِ 35
سٍص آگْی هیطَد دس صَستی سِ اضخاظ ًسثت تِ صاذٍس ساٌاذ
ها کیت هتقاضی اعتشاضی داضتِ تاضٌذ هی تَاًٌذ اص تاسیخ اًاتاطااس
اٍ یي آگْی تِ هذا دٍ هاُ اعتشاض خَد سا تِ ایي اداسُ تسلایان ٍ
پس اص اخز سسیذ ،ظش هذا ی هاُ اص تاسیخ تسلین اعاتاشاض،
دادخَاست خَد سا تِ هشاجع قضائی تقذین ًوایٌذ.تذیْی اسات دس
صَسا اًقضای هذا هزسَس ٍ عذم ٍصَک اعتشاض طثق هقشساا
سٌذ ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه -فرمان بخشعلی زاده
**********************************
روزنامه ارک
م الف  1999میانه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى تعییي تکلیف
ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُّ 95936959 :یاا اٍک هَضاَع قااًاَى تاعایایاي
تکلیف ٍضعیت ثثتی اساضی ٍ ساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی هستقش
دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هل هیاًِ تتشفاا ها کاًِ تا:هاعااسض
هتقاضی آقای یذا ِ صلَاتی صادُ فشصًذعثذا ِ تطواسُ ضاٌااساٌااهاِ:
 2639صادسُ اص هیاًِ دس سِ داًگ هطاع اص ضطذاًگ ی قطعِ تاغ
تِ هساحت  3898هتش هشتع اص پ:ک  -52اصلی ٍاقع دس تخاص 43
تثشیض خشیذاسی اص آقای قْشهاى عسگشی هحشص گشدیذُ است .ازا
تِ هٌرَس اط:ع عوَم هشاتة دس دٍ ًَتت تِ فاصلِ  35سٍص آگاْای
هیطَد دس صَستی سِ اضخاظ ًسثت تِ صاذٍس ساٌاذ هاا اکایات
هتقاضی اعتشاضی داضتِ تاضٌذ هی تَاًٌذ اص تاسیخ اًاتاطااس اٍ ایاي
آگْی تِ هذا دٍ هاُ اعتشاض خَد سا تِ ایي اداسُ تسلین ٍ پس اص
اخز سسیذ ،ظش هذا ی هااُ اص تااسیاخ تسالایان اعاتاشاض،
دادخَاست خَد سا تِ هشاجع قضائی تقذین ًوایٌذ.تذیْی اسات دس
صَسا اًقضای هذا هزسَس ٍ عذم ٍصَک اعتشاض طثق هقشساا
سٌذ ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه -فرمان بخشعلی زاده

م الف  1119میانه

روزنامه ارک

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى تعییي تکلیف
ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُ 339563334337336583 :اص سا:اساِ438995 :
ّیاا اٍک هَضَع قاًَى تعییي تکلیف ٍضعایات ثاثاتای اساضای ٍ
ساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی هستقش دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هالا
هیاًِ تتشفاا ها کاًِ ت:هعاسض هتقاضی آقای هحوذسضا قااساوای
تشسی فشصًذ :سلیواى تطواسُ ضٌاسٌاهِ 35232 :صادسُ اص هایااًاِ دس
ضطذاًگ ی تاب ساختواى تِ هساحت  22975هتش هشتع تاقایاوااًاذُ
پ:ک  -3235اصلی ٍاقع دس هیاًِ تخص  37تثشیض خشیذاسی اص ها
سسوی هحشص گشدیذُ است .زا تِ هٌرَس اط:ع عوَم هشاتاة دس دٍ
ًَتت تِ فاصلِ  35سٍص آگْی هیطَد دس صَستی سِ اضخاظ ًساثات
تِ صذٍس سٌذ ها کیت هتقاضی اعتشاضی داضتِ تاضٌذ هی تاَاًاٌاذ اص
تاسیخ اًتطاس اٍ یي آگْی تِ هذا دٍ هاُ اعتشاض خَد سا تِ ایي اداسُ
تسلین ٍ پس اص اخز سسیذ ،ظش هذا ی هاُ اص تااسیاخ تسالایان
اعتشاض ،دادخَاست خَد سا تِ هشاجع قضائی تقذین ًوایٌاذ.تاذیاْای
است دس صَسا اًقضای هذا هزسَس ٍ عذم ٍصَک اعتشاض طاثاق
هقشساا سٌذ ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه -فرمان بخشعلی زاده
***********************************
روزنامه ارک
م الف  1112میانه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى تعییي تکلیف
ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُ 339563334337335788 :اص سا:اساِ2482992 :
ّیاا اٍک هَضَع قاًَى تعییي تکلیف ٍضعایات ثاثاتای اساضای ٍ
ساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی هستقش دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هالا
هیاًِ تتشفاا ها کاًِ ت:هعاسض هتقاضی آقای سیذهحواذ عاضیاضی
سزسجی فشصًذ :هیشجثاس تطواسُ ضٌاسٌاهِ 9 :صاادسُ اص هایااًاِ دس
ضطذاًگ ی قطعِ صهیي هضسٍعی تِ هساحت  35339هتش هاشتاع اص
پ:ک  -33اصلی ٍاقع دس قشیِ سزسج تخص  -46تثشیض خشیذاسی اص
ها سسوی هحشص گشدیذُ است .زا تِ هٌرَس اط:ع عوَم هاشاتاة
دس دٍ ًَتت تِ فاصلِ  35سٍص آگْی هیطَد دس صَستی سِ اضاخااظ
ًسثت تِ صذٍس سٌذ ها کیت هتقاضی اعتشاضی داضتِ تاضٌذ هی تَاًٌذ
اص تاسیخ اًتطاس اٍ یي آگْی تِ هذا دٍ هاُ اعتشاض خَد سا تاِ ایاي
اداسُ تسلین ٍ پس اص اخز سسیذ ،ظش هذا ی هاُ اص تاسیخ تسلیان
اعتشاض ،دادخَاست خَد سا تِ هشاجع قضائی تقذین ًوایٌاذ.تاذیاْای
است دس صَسا اًقضای هذا هزسَس ٍ عذم ٍصَک اعتشاض طاثاق
هقشساا سٌذ ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه -فرمان بخشعلی زاده
***********************************
روزنامه ارک
م الف  1111میانه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى تعییي تکلیف
ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُ 339563334337334632 :اص سا:اساِ3384993 :
ّیاا اٍک هَضَع قاًَى تعییي تکلیف ٍضعایات ثاثاتای اساضای ٍ
ساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی هستقش دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هالا
هیاًِ تتشفاا ها کاًِ ت:هعاسض هتقاضی آقاای تایات ا اِ هساکاي
دٍست فشصًذ :عثذا ِ تطواسُ ضٌاسٌاهِ 594 :صادسُ اص تشسواًچای دس
سِ داًگ هطاع اص ضطذاًگ ی تاب ساختواى تِ هساحت  33هاتاش
هشتع اص پ:ک  369فشعی اص  -3اصلی ٍاقع دس هیاًِ تخص  37تاثاشیاض
خشیذاسی اص ها سسوی هحشص گشدیذُ است .زا تِ هٌراَس اطا:ع
عوَم هشاتة دس دٍ ًَتت تِ فاصلِ  35سٍص آگْی هیطَد دس صَستای
سِ اضخاظ ًسثت تِ صذٍس سٌذ ها کیت هتقاضی اعتشاضای داضاتاِ
تاضٌذ هی تَاًٌذ اص تاسیخ اًتطاس اٍ یي آگْی تِ هذا دٍ هاُ اعتاشاض
خَد سا تِ ایي اداسُ تسلین ٍ پس اص اخز سسیذ ،ظش هذا ی هااُ
اص تاسیخ تسلین اعتشاض ،دادخَاست خَد سا تِ هشاجع قضائی تقاذیان
ًوایٌذ.تذیْی است دس صَسا اًقضای هذا هزسَس ٍ عاذم ٍصاَک
اعتشاض طثق هقشساا سٌذ ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه -فرمان بخشعلی زاده
***********************************
روزنامه ارک
م الف  1111میانه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه

آگْی هَضَع هادُ  3قاًَى ٍهاد33آئیي ًاهِ قاًَى تعییي تکلیف
ٍضعیت ثثتی ٍ اساضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی
تشاتش سای ضواسُ 339563334337334633 :اص سا:اساِ3383993 :
ّیاا اٍک هَضَع قاًَى تعییي تکلیف ٍضعایات ثاثاتای اساضای ٍ
ساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی هستقش دس ٍاحذ ثثتی حَصُ ثثت هالا
هیاًِ تتشفاا ها کاًِ ت:هعاسض هتقاضی آقای تٌْام هسکي دٍسات
فشصًذ :تیت ا ِ تطواسُ ضٌاسٌاهِ 3773 :صادسُ اص هیاًِ دس ساِ داًاگ
هطاع اص ضطذاًگ ی تاب ساختواى تِ هساحت  33هاتاش هاشتاع اص
پ:ک  369فشعی اص  -3اصلی ٍاقع دس هیاًِ تخص  37تثشیض خشیذاسی
اص ها سسوی هحشص گشدیذُ است .زا تِ هاٌاراَس اطا:ع عاواَم
هشاتة دس دٍ ًَتت تِ فاصلِ  35سٍص آگْی هیطَد دس صاَستای ساِ
اضخاظ ًسثت تِ صذٍس سٌذ ها کیت هتقاضی اعتشاضی داضتِ تاضٌاذ
هی تَاًٌذ اص تاسیخ اًتطاس اٍ یي آگْی تِ هذا دٍ هاُ اعتشاض خاَد
سا تِ ایي اداسُ تسلین ٍ پس اص اخز سسیذ ،ظش هذا یا هااُ اص
تاسیخ تسلین اعتشاض ،دادخَاست خَد سا تِ هشاجع قضائای تاقاذیان
ًوایٌذ.تذیْی است دس صَسا اًقضای هذا هزسَس ٍ عاذم ٍصاَک
اعتشاض طثق هقشساا سٌذ ها کیت صادس خَاّذ ضذ.
تاسیخ اًتطاس ًَتت اٍک3395933935 :
تاسیخ اًتطاس ًَتت دٍم3395933933 :
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه -فرمان بخشعلی زاده
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