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راههای بررسی و کنترل اصالت کاال
در برچسبهای جدید

بخش سوم

 .1استعالم از طریق آدرس http://www.ttac.ir
بر روی برچسبهای اصالت چندین کد مشاهده میشود .شما میتوانید با وارد شدن به آدرس
ی شده
فوق و واردکردن هرکدام از کدهای موردنظر در محل خاص خود اصالت کاالی خریدار 
را استعالم نمایید.
 .2استعالم از طریق سامانه پیام کوتاه یا تلفن گویا
بر روی برچسبهای اصالت ،شناسه اصالت درج گردیده است .این شناسه یک کد  16رقمی بوده
و توسط الیهای پوشانده شده است که پس از خراشیدن و برداشتن این الیه توسط مصرفکننده
آشکار خواهد شد .این شناسه را میتوان از طریق شماره پیامک  20008822و یا شماره تلفن گویا
ی شده اطمینان حاصل نمود.
 ،0216185موردبررسی و کنترل قرار داده و از اصالت کاالی خریدار 
 .3استعالم بارکد مندرج بر روی برچسب
بارکدهای مندرج بر روی برچسب را میتوان از طریق تلفن همراه هوشمند بازخوانی کرد .جهت
بازخوانی این بارکدها بایستی حتمًا سامانه  TTACبر روی گوشی تلفن همراه نصب گردد.
بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در اطالعات دریافتی با فراورده موردبررسی و یا
عدمتأیید فراورده موردنظر از طریق روشهای فوق ،اصالت کاال مورد تأیید نیست .لذا در صورت
مشاهده اینگونه موارد ،موضوع را به معاونت غذا و دارو اطالع دهید.
طرحهای برچسب اصالت و سالمت جعلی
از آغاز اجرای این طرح برچسب اصالت و سالمت ،تغییراتی نموده است که اشکال آن در تصویر
زیر قابلمشاهده است:

2375

سال
بیست و چهارم

شاهنامه شاهکار ادبی تاریخ بشری
بیشک حکیم فردوسی نهتنها یکی از
درخشانترین ستارههای آسمان ادب ایران
است که یکی از افتخارهای تاریخ جهان
است و شاهنامه این کار جاودانه او که یکی
از شاهکارهای ادبی تاریخ بشر است ،بر
بلندای تارک ادب ایرانزمین درخشیده و
بیگمان تا همیشه خواهد درخشید .کیست
که نداند فردوسی بزرگ سی سال رنج
برد تا هویت ایرانی را با خامه جادوییاش
جاودانه کند و چنان شوری در ایراندوستی
در دل فرزندان سرزمینش پدید آورد.
هر چه از حکیم فردوسی و شاهکارش
بگوییم کم گفتهایم ،اکنون پس از گذشت
بیش از هزار سال از زندگی فردوسی
بزرگ ،ما مردمی هستیم که با همه بدیها
و خوبیها ،با همه سستیها و توانمندیها
وامدار شاهنامهایم و این کار بزرگ تاریخ
ادب جهان که بهعنوان پیشکشی از سوی
فردوسی بزرگ در دامان تمدن ایرانی و
بشری قرارگرفته است را پاس داریم .اگر
شاهنامه نبود ایران گذشته خود را فراموش
میکرد ،ادبیات فارسی به این ارزش و
گوناگونی دست نمییافت و عرفان بالیده
نمیشد .در یکسخن شاهنامه کتاب مردم
ایران است و گرچه به دست یکتن پدید

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

جمشید نغماچی

آمده ،گویی هزاران هزار در بالیدن آن
دست داشتهاند.
اثرپذیری حافظ از شاهنامه فردوسی
از حضرت حافظ پانصد و اندی غزل بهجای
مانده است ،در این غزلها بارها به نامهای
شاهنامهای اشاره شده است و یکبار نیز
حضرت حافظ اسم شاهنامه را آورده است؛
و درجایی دیگر داستان بیژن و منیژه را به
یاد میآورد ،درجایی دیگر اشاره به بدگویی
گرسیوز از سیاوش در نزد افراسیاب و
دادخواهی و کینستانی ایرانیان دارد.
در شاهنامه از جام گیتی نمای کیخسرو
سخن گفته شده است؛ و ازآنجاییکه
حضرت حافظ با کتاب شاهنامه کام ً
ال آشنا
و مأنوس بوده است ،در اشعارش از جام
کیخسرو بهدرستی یادکرده است .همچنین
در کتاب حافظ اشاراتی به داستان رستم و
سهراب و آمدن تهمینه به بالین رستم شده
است .حضرت حافظ در (صافی نامه) و
(معنی نامه) خود از سخن حکیم فردوسی
مایه میگیرد و بسیاری از قهرمانان ملی و
پهلوانان شاهنامه را نام میبرد .بهرهگیری
او از شاهنامه هنگامی آشکارتر میشود که
اندیشههای باستانگرایانه حافظ و اشارههای
بسیار او به (موبد)( ،پیرمغان)( ،دهقان)،

(آتشکده)( ،دین زرتشتی) و نمونههای
دیگر را به یادآوریم.
سخنی کوتاه با جوانان عزیز
ایرانزمین
آنچه تاریخ به ما نشان داده این است که
انسانهایی که نگاهبان و خدمتگزار تاریخ
و فرهنگ ملی بودهاند ،در دل و یاد مردم
این سرزمین همیشه زنده و پاینده ماندهاند.
انسانهایی که زندگی پر بارشان را در راه
شناسایی و گسترش فرهنگی این سرزمین
کارهای شایانی انجام دادهاند ،تاریخ این
سرزمین نام چنین مردانی را فراموش
نخواهد کرد و نامشان همیشه در دل همه
مردم ماندگار است .جوانان این امید آینده
کشور ،باید بدانند که امانتدار چه میراث
گرانبهای معنوی هستند و چه وظیفه
سنگینی نزد نیاکان دانشگستر خود دارند
که باید بهجا آورند .در آن روزگاری که
کشورهای غربی در ظلمت سده میانی
به سر میبردند و از کتاب ،کتابخانه،
مدرسه ،دانشگاه ،بینش ،فلسفه و عرفان
سررشته چندانی نداشتند نیاکان فرهیخته ما
دانشگاهی چون گندی شاپور با پزشکان
و دانشمندان بلند پایهای داشتهاند .جوانان
ایران باید بدانند که فرزندان همان پدرانی

هستند که در فرهنگ و دانش بشری،
گنجینههای علوم و معارف بس گرانبهایی
برای جهان به ارمغان آوردهاند ،آنان وامدار
این ماندگارهای بزرگ هستند و باید تالش
کنند که در راه همگامی و همراهی با تمدن
نوین بهره داشته باشند که از بهره نیاکانشان
کمتر نباشد.

اصالحیه

توضیحی درباره یادداشت مربوط به روحانی شهید علی بازیار

در این میان برخی افراد سودجو اقدام به چاپ و الصاق برچسبهای تقلبی بر روی کاالهای فاقد
مجوز بهداشتی نموده و اقالم فوق را در انبارها و سطح عرضه مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی توزیع
نمودهاند که نمونه تصویر برچسبهای جعلی در شکل فوق قابلمشاهده است.
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003001832هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمدجواد
همایونی فرزند ارغوان بشماره شناسنامه  1971صادره از مرکزی در ششدانگ
عرصه و اعیان يك باب مغازه به مساحت  18/70مترمربع پالك  5381فرعي
از  49اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  271فرعی از  49اصلي قطعه 9
بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي ورثه سپهدار جمشیدی محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
/582م الف
7/1365
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1397/8/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/8/30 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003002057هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای علی حسن
صبوری فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه  12صادره از ممسنی در 2/5
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام چهار دانگ مشاع از ششدانگ اعیان
یک باب خانه و خانم ثریا غالمی فرزند گودرز به شماره شناسنامه  61صادره
از ممسنی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام دو دانگ
مشاع از ششدانگ اعیان يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه
در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ  186/63مترمربع
پالك  564فرعي از  44اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  44اصلي قطعه
 9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقاي باشی قهرمانی محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
 / 596م الف
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد7/1371 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1397/8/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/8/30 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
خانم بدری قلج با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره
 416شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک برگ سند مالکیت
مربوط به ششدانگ پالک  2083/5833واقع در بخش  4شیراز که ذیل ثبت
 542342در صفحه  416دفتر  1888امالک به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت
بشماره چاپی 227874ج 91/صادر و برابر سند رهنی  6946مورخ 92/9/11
دفترخانه  292شیراز نزد بانک مسکن در رهن می باشد به علت سرقت منزل
مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت نموده
مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی می
شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و
28235/17251
به متقاضی تسلیم خواهد کرد /16433 .م الف
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

در قسمت سوم یادداشت مربوط به روحانی شهید علی بازیار که در تاریخ شنبه دوازدهم آبان  ،1397در شماره (2372ص  )5روزنامه ارجمند طلوع به چاپ رسیده است اینجانب تاریخ عملیات
والفجر  4را  27شهریور تلقی کردهام که اشتباه است .نامهای که ظاهرًا آخرین نامه شهید است در تاریخ  27شهریور  1362یعنی یک ماه پیش از شهادت وی نوشته شده است .شب  27مهر شب
شروع عملیات والفجر  4است و شهید بازیار در همان شب مجروح و مفقود شد .تاریخ شهادت شهید بر مزار پاکش در بهشتزهرای کازرون اما یکم مرداد  1362نوشته شده است که قطعًا اشتباه
با احترام ،رحیم نوبهار
است .امیدوارم با پیگیری مسئوالن اصالح شود.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی چنارشاهیجان به موجب محتویات
پرونده  940133اجرایی این واحد اجرا محکوم له خانم ندا تیموری فرزند
عطا برعلیه محکوم علیه کاظم تیموری و با استناد به قانون اجرای احکام مدنی
راجع به فروش اموال غیرمنقول مبادرت به مزایده پالک ثبتی  224فرعی
از  59اصلی قطعه  3بخش  7واقع در قائمیه خیابان هفت تیر ملکی آقای باقر
تیموری یک باب نانوایی معادل دو سهم مشاع از یازده سهم سهام ششدانگ
بدون یک هشتم قیمت عرصه و اعیان می نماید .لذا بدین وسیله به اطالع عموم
می رساند کسانی که مایل به خرید باشند روز شنبه  1397/8/26ساعت ده
صبح در این اجرا حاضر و قیمتهای پیشنهادی خود را ارایه نمایند .قیمت پایه
فروش مبلغ صد و ده میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار و دویست و
هفتاد ریال می باشد .شخصی که باالترین قیمت پیشنهادی را ارایه نمایند برنده
مزایده خواهد بود و موظف به پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی در جلسه
مزایده خواهد بود .مزایده با حضور نماینده محترم دادستان و دادورز دادگاه
برگزار خواهد شد و متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده
جهت اطالع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده ملک به این واحد مراجعه نمایند.
هزینه های نقل و انتقال نیز به عهده خریدار می باشد .این آگهی به موجب
ماده  118قانون اجرای احکام مدنی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های
محلی درج و منتشر می گردد/1017 .م الف 7/1373
حسن زاده  -قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش چنارشاهیجان

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003001819هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای نصراله
انصاری فرزند بهزاد بشماره شناسنامه  77صادره از نورآباد در ششدانگ يك
باب خانه که  2دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری
می باشد به مساحت ششدانگ  262/26مترمربع پالك  105فرعي از 337
اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  333الی  337اصلي قطعه  9بخش 7
فارس خريداري از مالك رسمي خانم سیما احمدی ورثه فرهاد محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
/592م الف
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد7/1366 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1397/8/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/8/30 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003001830هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمدجواد
همایونی فرزند ارغوان بشماره شناسنامه  1971صادره از مرکزی در ششدانگ
عرصه و اعیان يك باب مغازه به مساحت  74/71مترمربع پالك  5382فرعي
از  49اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  271فرعی از  49اصلي قطعه 9
بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقاي سپهدار جمشیدی محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
/580م الف
7/1368
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1397/8/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/8/30 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003001538هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای سیدعلی
حسینی فرزند سیدمنصور بشماره شناسنامه  14صادره از نورآباد در ششدانگ
يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه
بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ  312/31مترمربع پالك  182فرعي
از  56اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  56اصلي قطعه  9بخش  7فارس
خريداري از مالك رسمي آقاي شکراله خلفی ورثه امیرآقا محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
/594م الف
7/1370
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1397/8/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/8/30 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه تعيين تکليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760317007002896هيأت موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای محمدحسین
خردمندخوب فرزند سیدغالمحسین به شماره شناسنامه  378صادره از دهدشت به
شماره ملي  5999632803در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 183/34
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک  5664اصلي واقع در بخش يک بهبهان
خريداري از مالک رسمي کورس نیاپرست احدی از ورثه سیروس و کریم محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود .در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
28303
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد 8/458 .م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/30 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/8/15 :
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760317007002821هيأت موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای علی
قنواتی فرزند خدامراد به شماره شناسنامه  1صادره از بهبهان به شماره ملي
 1861509758در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  175/34مترمربع
مفروز و مجزي شده از پالک  5655اصلي واقع در بخش يک بهبهان خريداري
از مالک رسمي مهری خورده بین احدی از ورثه نجف محرز گرديده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود.
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
28301
مالکيت صادر خواهد شد 8/457 .م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/30 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/8/15 :
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003001965هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای سهراب سرخابی
فرزند فریبرز بشماره شناسنامه  692صادره از مرکزی در ششدانگ يك باب خانه
که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به
مساحت  199/69مترمربع پالك  1699فرعي از  59اصلي مفروز و مجزي
شده از پالك  58و  59اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي
وراث مرتضی فرامرزی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
/587م الف
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد7/1367 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1397/8/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/8/30 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139760311003001799هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای خسرو دهقان فرزند بازعلی بشماره
شناسنامه  13717صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع
از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 265
مترمربع پالك  1700فرعي از  59اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  58و 59
اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقاي محمدجان میرزایی محرز
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
/590م الف
7/1369
تاريخ انتشار نوبت اول  1397/8/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/8/30 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311033000070مورخ  97/4/6هيأت اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک رستم تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضي آقای سیدمختار حسینی فرزند سیدتریاک به شماره
شناسنامه  12200صادره از ممسنی نسبت به  4/5دانگ مشاع از ششدانگ
عرصه و اعیان یکباب خانه ( 1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به موقوفه
بوشهری تعلق دارد) به انضمام  1/5دیگر اعیان به مساحت  202/42مترمربع
پالک  644فرعي از  86اصلي واقع در قطعه  9بخش  7فارس شهرستان رستم
اراضی مشاعی قریه مصیری محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
 /76م الف
		
تاريخ انتشار نوبت اول1397/8/15 :
28302/17288
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/8/29 :
سیدعلی عباسیان – رييس ثبت اسناد و امالک رستم

