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اگهی موضوع ماده  10ائین نامه نحوه رسیدگی به پروند های موضوع اصل
 49قانون اساسی

دادیــار محتــرم شــعبه سرپرســتی دادســرای عمومــی و انقالب شهرســتان ســیرجان درخواســتی در اجــرای مــاده  49قانون
اساســی مبنــی برمالکیــن کاالی قاچــاق (لیســت پیوست)حســب گــزارش سرپرســت محتــرم پلیــس اگاهــی شهرســتان
ســیرجان (دایــره مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــه کالســه پرونــده ی  )970134(97/8500075بــه ایــن دادگاه تقدیــم کــه
پــس از ثبــت بــه کالســه مذکــور حســب دســتور دادگاه لیســت کاالهــای مذکــور حســب مــاده  10اصالحیــه ائیــن نامــه
نحــوه رســیدگی بــه پرونــده هــای موضــوع اصــل  49کرمــان بــرای یــک نوبــت یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــاردرج
میگــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه ان هــا ادعــای مالکیتــی دارنــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک
مــاه بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت بــه ایــن دادگاه مراجعــه نماینــد و اال پــس از انقضــای مهلــت رای مقتضــی
صــادر خواهــد شــد .وقــت رســیدگی بــه پرونــده ی فــوق روز چهارشــنبه مــورخ 1397/11/24ســاعت 11/30ظهر میباشــد.
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مدیر دفتر دادگاه اصل  49قانون اساسی کرمان

دادنامه

بتاریــخ  1397/10/12در وقــت مقــرر جلســه دادرســی بــه تصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل و پرونــده کالســه
9709983418500066تحــت نظــر اســت و بــا بررســی اوراق پرونــده مالحضــه مــی شــود نماینــده محتــرم
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان کرمــان طــی نامــه شــماره /93/111/9الــف مورخــه  97/8/23تقاضــای
تعییــن تکلیــف کاالهــای مشــکوفه بالصاحــب را نمــوده اســت و دادگاه بــا تعییــن وقــت رســیدگی و اعــالم مراتب
را ازطریــق روزنامــه هــای کثیراالنتشــار بــه مــردم و عــدم مراجعــه شــخص یــا اشــخاصی بعنــوان مدعی در جلســه
رســیدگی لــذا ختــم دادرســی اعــالم و بشــرح زیــر مبــادرت صــدور رای مــی نمایــد
رای دادگاه
حســب محتویــات پرونــده نماینــده محتــرم دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان کرمــان طــی نامــه شــماره
/93/111/9الــف مورخــه 1397/8/23بــه دلیــل مجهــول المالــک بــودن امــوال (لیســت پیوســت) خواســتار ضبــط
انهــا بــه نفــع ســتاد اجرائــی فرمــان حضــرت امــام (ره)شــده اســت حالیــه بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده
بویــژه گــزارش ریاســت محتــرم کالنتــری  21کرمــان مبنــی بــر عــدم شناســایی مالــکان و بــا التفــات بــه اعــالم
مشــخصات امــوال در جرایــد کثیراالنتشــار و عــدم مراجعــه مالــک یــا مالکیــن در مهلــت قانونــی لــذا مجهــول
المالــک تلقــی و دادگاه بــه اســتناد مــاده  28قانــون مدنــی و اصــل  45قانــون اســاس و فرمــان امــام (ره) در ســال
1368حکــم بــه تملــک امــوال مذکــور بــه نفــع ســتاد اجرائــی فرمــان امــام (ره) صــادر و اعــالم میــدارد و رای
صــادره غیابــی محســوب و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن دادگاه و ســپس ظــرف
بیســت روز قابــل تجدیــد نظرخواهــی در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران میباشــد

رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان کرمان و دادرس دادگاه عمومی
شمس الدین مطلق
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مفقودی

بــرگ ســبز ســواری پــژو  GLX TU4بــه رنگ ســفید روغنــی شــماره شاســی 619906HK4FE31NAAMو شــماره
موتــور  0132123B164بــه شــماره پــالک 61ل788ایــران 65متعلــق بــه خانــم خجســته ابراهیمــی میمنــد نــام
2215
پــدر شــهباز متولــد  1370/8/23بــه شــماره ملــی  3140053592مفقــود گردیــده اســت.

آگهی تحدیدحدوداختصاصی

نظربــه اینکــه هیئــت اختــالف مســتقر درثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی ومالکانــه را آقــای
محمدنامــدار رانســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 125/69مترمربــع پــالک 917/8110واقــع
درامامــزاده گنــاوه بخــش 6بوشــهر برابــررای شــماره 139760324001002353مــورخ 97/8/6تاییدنمــوده وآگهی
موضــوع مــاده 3ومــاده 13آییــن نامــه ی قانــون تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی ســاختمانهای فاقدســند رســمی
وقانــون ثبــت نیــز منتشــرگردیده لذاآگهــی تحدیــد حدوداختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن 14و15قانــون ثبــت
وتبصــره ذیــل مــاده 13آییــن نامــه ی تعییــن وتکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمانهای فاقــد سندرســمی
جهــت قســمت موردتصــرف آقــای محمــد نامــدار منتشــر وبــه اطــالع متصــرف نامبــرده ومجاوریــن وصاحبــان
حقــوق ارتقاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی 4ســاعت قبــل ازظهرمــورخ 97/12/1درمحــل شــروع به عمل
خواهدآمــد لذابدینوســیله ازمتصــرف نــام بــرده ومجاوریــن دعــوت مــی شــود دروقــت تعییــن شــده فــوق درمحل
وقــوع ملــک حضوریابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود وحقــوق ارتفاعــی برابرمــاده 20قانــون ثبــت ازتاریــخ تنظیم
صــورت جلســه تحدیدحدودبــه مــدت 30روزپذیرفتــه مــی شــود معترضیــن نســبت بــه حدودوحقــوق ارتفاقــی
مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده ی 86آییــن نامــه قانــون ثبــت وتبصــره 2مــاده واحــده قانــون تعییــن وتکلیــف
پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/2/25ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبت
دادخواســت بــه مراجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک تســلیم وتصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی رابــه جهــت
ضبــط درپرونــده ازدادگاه مربــوط بــه اخــذ وبــه ثبــت تســلیم نماینــده واالحــق آنــان ســاقط می شــود م الــف 745
تاریخ انتشار97/10/23:

2223

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گناوه مجیدامیری

آگهی تحدیدحدوداختصاصی

نظربــه اینکــه هیئــت اختــالف مســتقر درثبت گنــاوه مالکیت به تصرفــات مفــروزی ومالکانــه را آقای عبدالرضاعباســی
رانســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 10315/10مترمربــع پــالک 917/8111واقــع
درامامــزاده گنــاوه بخــش 6بوشــهر برابــررای شــماره 139760324001002399مــورخ 97/8/13تاییدنمــوده وآگهــی
موضــوع ماده3وماده13آییــن نامــه ی قانــون تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی ســاختمانهای فاقدسندرســمی وقانــون
ثبــت نیزمنتشــر گردیــده لذاآگهــی تحدیدحدوداختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن ماده14و15قانــون ثبــت وتبصــره
ذیــل مــاده 13آییــن نامــه ی تعییــن وتکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی ســاختمانهای فاقدســند رســمی جهت قســمت
موردتصــرف آقــای عبدالرضــا عباســی منتشــروبه اطــالع متصــرف نامبــرده ومجاوریــن وصاحبــان حقــوق ارتقاقــی
مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی 4ســاعت قبــل ازظهــر مــورخ 97/12/1درمحــل شــروع بــه عمــل خواهدآمــد
لــذا بدینوســیله ازمتصــرف نــام بــرده ومجاوریــن دعــوت مــی شــود دروقــت تعییــن شــده فــوق درمحــل وقــوع ملــک
حضوریابنــد واخواهــی نســبت بــه حدودوحقــوق ارتفاعــی برابرمــاده 20قانــون ثبــت ازتاریــخ تنظیــم صــورت جلســه
تحدیــد حــدود بــه مــدت 30روزپذیرفتــه مــی شــود معترضیــن نســبت بــه حــدود وحقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق
تبصــره مــاده ی 86آییــن نامــه قانــون ثبــت وتبصــره 2مــاده واحــده قانــون تعییــن وتکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتی
مصــوب 73/2/25ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع
قضائــی محــل وقــوع ملــک تســلیم وتصدیــق گواهی بــه جریــان دعــوی رابــه جهــت ضبــط درپرونــده ازدادگاه مربوط
بــه اخــذ وبــه ثبــت تســلیم نماینــده واالحــق آنــان ســاقط مــی شــود م الــف746
تاریخ انتشار97/10/23:

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گناوه مجیدامیری

2224

رونوشت آگهی انحصار وراثت

مهــرداد شــیردل بــه وکالــت از منصــور جــوکار دارای شناســنامه شــماره  190بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه
 1426/97از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عباســعلی
جــوکار بــه شناســنامه شــماره  120در تاریــخ  97/8/19اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه انــد ورثــه
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه -1 :نجاتعلــی جــوکار –  – 1327 – 640پســر متوفــی  -2یوســف
جــوکار –  – 1334 – 1452پســر متوفــی  -3منصــور جــوکار –  – 1340 – 190پســر متوفــی  -4فاطمــه جــوکار
–  – 1329 – 686دختــر متوفــی  -5زهــرا جــوکار –  – 1333 – 900دختــر متوفــی  -5ثریــا جــوکار – 33768
–  – 1342دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م/الــف4253:

رئیس شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
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آگهی فقدان سند مالکیت المثنی

محمدرضــا محمــدی علــی آبــاد باســتناد دو بــرگ استشــهادیه مصــدق شــده کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره
رمــز تصدیــق  155623و شــماره یکتــا  139702154397003340مــورخ  97/9/27دفترخانــه  30شــهریار بــه
تاییــد رســیده اســت مدعــی فقــدان ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب خانــه نیمــه تمــام بمســاحت  200مترمربع
مقــدار  33تفکیکــی پــالک ثبتــی  1901فرعــی از  50اصلــی مفــروز از  1428و  1429فرعــی از اصلــی مذکــور
ذیــل ثبــت  73684صفحــه  429دفتــر  431بنــام ســید جعفــر ســیاحی ثبــت و ســند به شــماره چاپــی 204344
ســری  /ب صــادر و تســلیم گردیــده اســت و برابــر ســند  3284مــورخ  69/9/12دفترخانــه  30شــهریار بــه
محمدرضــا محمــدی علــی آبــاد انتقــال یافتــه اســت و بعلــت ســهل انــگاری ســندمالکیت مفقــود گردیــده اســت
پــس از طــی تشــریفات قانونــی ســند مالکیــت المثنــی بنامــش صــادر مــی گــردد لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره
یــک مــاده  120آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی
انجــام معاملــه نســبت بــه پــالک فــوق و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهی
ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ضمیمــه ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت
نمایــد در غیــر ایــن صــورت ایــن پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی نســبت بــه صــدور ســند
المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد .م/الــف4254:

رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار -سید مرتضی موسوی
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آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالســه پرونــده  611/16/97وقــت رســیدگی :در روز  -مــورخ  97/11/28ســاعت  17خواهــان :مهــرداد طاهــری
یکتائــی خوانــده :رســول پاشــائی کمــال -خواســته :اســترداد ودیعــه -خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای
عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  16ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بعلــت
مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بــه تجویــز مــاده  73قانــون آئیــن
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ
نشــر آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد ودر وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بــه هــم رســاند چنانچــه
بعــدا ابــالغ بوســیله آگهــی الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بــود .م/الــف4255 :
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رئیس شورای حل اختالف شهریار

اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :علیرضــا مخدومــی معــز نــام پــدر محمــد بــه نشــانی اســتان همــدان شهرســتان همــدان
شــهر همــدان بلــوار جانبــازان بلــوار شــهید رجایــی خیابــان ســتاره کوچــه صاحــب الزمــان پــالک  95طبقــه
دوم – مشــخصات محکــوم علیهــم -1 :الهــه روحــی فرزنــد اکبــر بــه نشــانی مجهــول المــکان –  -2حامــد بهرامــی
بــه نشــانی همــدان بلــوار مدنــی خ  15فروردیــن مغــازه کرکــره برقــی رکســون – محکــوم بــه :بموجب درخواســت
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره دادنامــه مربوطــه  9709978162100739محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه
تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ  20/000/000ریــال بابــت یــک فقــره چــک بشــماره 96063/308378
بتاریــخ  97/4/20عهــده بانــک ملــی ایــران اصــل خواســته بــه انضمــام خســارات تاخیــر تادیــه از زمــان سررســید
چــک لغایــت اجــرای حکــم و مبلــغ  738/500ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی
گــردد ضمنــا هزینــه نیــم عشــر دولتــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد.

مسئول دفتر حوزه شماره  111شورای حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبی (ع)
شهر همدان
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760313015000311هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قــره ضیاالدیــن تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای منصــور حســین زاده فرزنــد صیــاد بشــماره شناســنامه  1صــادره از قــره ضیاءالدین یک
قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  4683مترمربــع پــالک فرعــی از  -31اصلــی واقــع در بخــش شــش روســتای
خانقــاه چــورس خریــداری از مالــک رســمی آقــای صیــاد حســین زاده محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود 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 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 یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10/23 :

رئیس ثبت اسناد و امالک قره ضیاالدین ـ مصطفی شرفخانی

مفقودی
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شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو  206مــدل  1383بــه شــماره انتظامــی  247ص  89ایــران  46و
شــماره موتــور  10FSS14900056بــه شــماره شاســی  83646640متعلــق بــه مریــم شــعبانی کوهــی مفقــود و
2395
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت راهیــن فــن پویــای ســنندج شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  11040و شناســه ملــی  14007384740بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/09/17تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  :تعــداد اعضــاء هیــأت مدیــره از  4نفــر بــه  5نفرافزایــش یافــت و مــاده
مربوطــه اساســنامه اصــالح گردیــد- .آقــای کاکــه چــاوه پزشــکیان به شــماره ملی
 3733234480بــا پرداخــت  900000ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه
خــود را بــه میــزان  2400000ریــال افزایــش داد - .آقــای کاوه حســنی بــه شــماره
ملــی  3732206440بــا پرداخــت  890000ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم
الشــرکه خــود را بــه میــزان  900000ریــال افزایــش داد - .آقــای مهــران ســاعد
پنــاه بــه شــماره ملــی  3733036761بــا پرداخــت  90000ریــال بــه صنــدوق
شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه میــزان  100000ریــال افزایــش داد - .شــرکت
اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی تولید روســتایی اســتان کردســتان به شناســه ملی
 10610074421و شــماره ثبــت  3790در در مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســنندج بــا پرداخــت مبلــغ  5100000ریــال بــه صنــدوق شــرکت
در زمــره شــرکاء شــرکت درآمــد - .در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ از مبلــغ
 3020000ریــال بــه  10000000ریــال ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه اصــالح گردیــد .اســامی شــرکا بعــد از افزایــش ســرمایه -1 :آقــای کاکه
چــاوه پزشــکیان بــه شــماره ملــی  3733234480دارای مبلــغ  2400000ریــال
ســهم الشــرکه  -2 .خانــم الهــام فرهــادی بــه شــماره ملــی  3810016381دارای
مبلــغ  1500000ریــال ســهم الشــرکه  -3 .آقــای کاوه حســنی بــه شــماره ملــی
 3732206440دارای مبلــغ  900000ریــال ســهم الشــرکه -4 .آقــای مهــران
ســاعد پنــاه بــه شــماره ملــی  3733036761دارای مبلــغ  100000ریــال ســهم
الشــرکه -5 .اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی تولیــد روســتایی اســتان کردســتان
بــه شناســه ملــی  10610074421دارای مبلــغ  5100000ریــال ســهم الشــرکه .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان()345558
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اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود مکانیــک بتــن آزمــای
آرتاویــل درتاریــخ 1397/09/13بــه شــماره ثبــت  14209بــه شناســه ملــی
 14007984581ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن
بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :انجــام
وارائــه خدمــات فنــی وآزمایشــگاهی مربــوط بــه کلیــه آزمایشــهای خــاک وپــی
،بتن،مصلح،ســازه هــای ســاختمان پــس ازاخذمجوزازمراجــع ذیصــالح درصــورت
لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ
ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان اردبیــل  ،شهرســتان اردبیــل ،
بخــش مرکــزی  ،شــهر اردبیــل ،جعفریــه  ،کوچــه شــهیدمحمد عقابــی  ،کوچــه
((فرامــرز عزیــزی))  ،پــالک  ، 10-طبقــه زیــر زمیــن  ،واحــد شــرقی کدپســتی
 5613935353ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000
ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای نعمــت حســینی
قیــوم بــه شــماره ملــی  1464215731دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه
خانــم وحیــده حســینی قیــوم بــه شــماره ملــی  1467277703دارنــده 500000
ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای عســگر ســیفی کیــا بــه شــماره
ملــی 1461152755و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود آقــای نعمــت
حســینی قیــوم بــه شــماره ملــی 1464215731و بــه ســمت نایــب رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم وحیــده حســینی قیــوم بــه شــماره
ملــی 1467277703و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل
چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای
عــادی و اداری باامضــاء وحیــده حســینی قیــوم همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار
ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل ()346797
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760313015000318هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قــره ضیاالدیــن تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای منصــور حســین زاده فرزنــد صیــاد بشــماره شناســنامه  1صــادره از مرکــزی یک قطعه
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  4602مترمربــع پــالک فرعــی از  -31اصلــی واقــع در بخــش شــش روســتای خانقاه
چــورس خریــداری از مالــک رســمی آقــای صیــاد حســین زاده محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود 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 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 یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10/23 :

رئیس ثبت اسناد و امالک قره ضیاالدین ـ مصطفی شرفخانی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760301051003799و رای اصالحــی شــماره  139760301051003858هیــأت
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قرچــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای احمــد شــهبازی
گیگاســری فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  15صــادره از صومعــه ســرا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
بــا بنــای احداثــی درآن بــه مســاحت  49مترمربــع پــالک  2497فرعــی از  53اصلــی واقــع در قرچــک
خریــداری از مالــک رســمی ســیدمحمد میررحیمــی عزآبــاد و خانــم ربابــه حیــدرزاده ســاری محــرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود 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 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/الــف 8949 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/10/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/7 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ رضا النچری
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(آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم)

بــه اســتناد پرونــده کالســه  960424ش  7اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری زاهــدان و بموجــب دادنامــه
شــماره  9610095410700651محکــوم علیــه علــی بامــدی فرزنــد محمــود محکــوم بــه پرداخــت تعــداد
 60عــدد ســکه تمــام بهــار آزادی بابــت مهریــه در حــق محکــوم لــه خانــم زینــب بامــدی فرزنــد تــاج
محمــد گردیــده  .کــه محکــوم لــه جهــت اســتیفاء حقــوق خــود نســبت بــه توقیــف خــودروی ســیتروئن
(زانتیــا) مشــکی رنــگ بشــماره انتظامــی  617 -85س  88اقــدام کــه پــس از تشــریفات قانونــی و ارجــاع بــه
کارشــناس رســمی دادگســتری وضعیــت خــودرو  :مــدل  1381از تاریــخ  1396/12/29در پارکینــگ توقیــف
مــی باشــد از نظــر رنــگ و الســتیک و قســمتهای دیگــر دچــار فرســایش شــده میــزان ارزش خــودرو بــه
مبلــغ  196/000/000ریــال معــادل نــوزده میلیــون و ششــصد هــزار تومــان کارشناســی و ارزیابــی گردیــده
اســت  .حــال بــا توجــه بــه تقاضــای فــروش خــودرو از طریــق مزایــده عمومــی و عــدم پرداخــت محکــوم
بــه توســط محکــوم علیــه ایــن اجــرا قصــد دارد در روز ســه شــنبه مــورخ  1397/11/2ســاعت  9تــا  11بــا
حضــور نماینــده محتــرم دادســتان و همچنیــن محکــوم لــه در محــل اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه هفتــم
دادگســتری زاهــدان از طریــق مزایــده خــودروی توقیفــی محکــوم علیــه بــه قیمــت پایــه کارشناســی بــه
فــروش برســاند .طالبیــن و خریــداران مــی تواننــد همــه روزه تــا یــک هفتــه قبــل از زمــان مزایــده از امــوال
مــورد مزایــده بــا هماهنگــی ایــن اجــراء بازدیــد و در زمــان مزایــده حضــورا ً شــرکت نمایند.بدیهــی اســت
امــوال مــورد مزایــده بــه کســی فروختــه خواهــد شــد کــه باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نماینــد و خریدارمــی
بایســتی مبلــغ 10درصــدی پیشــنهادی مزایــده را فــی المجلــس بحســاب ســپرده دادگســتری زاهــدان واریــز
و تحویــل اجــرای احــکام مدنــی نمایــد و پــس از تائیــد مزایــده توســط دادگاه محتــرم صــادر کننــده حکــم ،
تقاضــای انتقــال مالکیــت امــوال نمایــد و در صــورت عــدم تائیــد مزایــده توســط دادگاه  ،مبلــغ ده درصــدی
واریــزی بــه خریــدار مســترد خواهــد شــد و در صورتــی کــه خریــدار مابقــی وجــه مزایــده را در زمــان مقــرر
بــه حســاب ســپرده واریــز ننمایــد و یــا اعــالم انصــراف نمایــد مبلــغ  10درصــد پیشــنهادی خریــدار بــه نفــع
دولــت ضبــط خواهــد شــد و خریــدار حــق هیــچ گونــه اعتراضــی را نخواهــد داشــت .تشــریفات مزایــده بــا
رعایــت مــواد  113بــه بعــد قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده  129اجــرا خواهــد شــد بــه اســتناد مــاده
 131قانــون اجــرای احــکام مدنــی در صــورت نبــود خریــدار طلبــکار نیــز میتوانــد در قبــال طلــب خــود از
امــوال مــورد مزایــده قبــول نمایــد.

تاجیان – مدیر دفتر اجرای احکام دادگستری زاهدان

2210

اگهی موضوع ماده  10ائین نامه نحوه رسیدگی به پروند های موضوع اصل 49
قانون اساسی

دادیــار محتــرم شــعبه سرپرســتی دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان ســیرجان درخواســتی در اجــرای مــاده
 49قانــون اساســی مبنــی بــر مالکیــن کاالهــای بالصاحــب (لیســت پیوســت) حســب گــزارش رابــط محتــرم
حفاظــت و اطالعــات دادگســتری شهرســتان ســیرجان بــه کالســه پرونــده ی  )970133( 97/8500074بــه ایــن
دادگاه تقدیــم کــه پــس از ثبــت بــه کالســه مذکــور حســب دســتور دادگاه لیســت کاالهــای مذکــور حســب مــاده
 10اصالحیــه آئیــن نامــه نحــوه رســیدگی بــه پرونــده هــای موضــوع اصــل  49کرمــان بــرای یــک نوبــت در یکــی
از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج میگــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه انهــا ادعــای مالکیتــی
دارنــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت بــه ایــن دادگاه مراجعــه
نماینــد و اال پــس از انقضــای مهلــت رای مقتضــی صــادر خواهــد شــد .وقــت رســیدگی بــه پرونــده ی فــوق روز
چهارشــنبه 1397/11/24ســاعت 11/45ظهــر میباشــد.

مدیر دفتر دادگاه اصل  49قانون اساسی کرمان
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ صبــا  GTXIبــه رنــگ ســفید مــدل  1385بــه شــماره انتظامی
 128ص  31ایــران  56بــه شــماره موتــور  1531120و شــماره شاســی  S1412285849356مفقــود و از درجــه
2396
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی وانــت مــزدا تیــپ  1600مــدل  1370بــه رنــگ فیــروزه ای – روغنــی بــه شــماره انتظامی
 668ص  28ایــران  56و شــماره موتــور  197870بــه شــماره شاســی  70607190مفقــود و از درجــه اعتبــار
2397
ســاقط می باشــد.

مفقودی

بــرگ فــروش شــرکت ایــران خــودرو ماشــین تنــدر ( لــوکان )L90بــه شــماره شاســی
 NAALSRALD8A037355و بــه شــماره موتــور  7702035322D065088و بــه شــماره انتظامی  76ایران
 442س  16تولیــد ســال  1387بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بــه نــام محمــد باغدرقــی مفقــود و از درجــه
2202
اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

یــک فقــره چــک بشــماره  167747بشــماره حســاب  0104079967003بعهــده بانــک صــادرات مفقــود گردیــده
و ازدرجــه اعتبارســاقط مــی باشــد .هرکــس نســبت بــه ایــن چــک حــق یــا ادعایــی داردبــه شــعبه  17دادگاه
حقوقــی اســتان قــم مراجعــه کنــد.

2216

قم

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز وانــت پیــکان مــدل  90رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور  11490105899و شــماره
شاســی  NAAA46AA630G321764و بــه شــماره پــاک ایــران  867 – 16ص  79مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2217

قم

مادر سند خودروی سواری شورولت تیپ نواسی  ۵مدل ۱۳۵۸
به رنگ مشکی متالیک به شماره موتور  ۰۱۲۳۷۹به شماره شاسی
 ۴۲۴۶۸۵به شماره پالک  ۳۲ل  ۱۵۴ایران  ۶۹به نام مهران چپرلی
مفقود و فاقد اعتبار می باشد .
کا رت موتور سیکلت سیستم پرواز تیپ  ۱۲۵CCمدل ۱۳۹۲
به رنگ مشکی به شماره موتور  0125N2N296064به شماره تنه
 N2N125R9212243به شماره شماره پالک  ۳۹۱۵۹ ..۵۷۱به نام
سید ناصر حسینی مفقود و فاقد اعتبار می باشد .
سند ،کارت و برگ سبز خودروی سواری پژو  ۴۰۵ال .ایکس .ای .
به رنگ نقره ای متالیک مدل  ۱۳۸۹به شماره موتور ۱۲۴۸۹۰۱۵۷۳۱
به شماره شاسی NAAM01CA3AK892762به شماره پالک
 ۷۵م  ۷۶۲ایران  ۶۳به نام منصور منصوری مفقود و فاقد اعتبار
می باشد .

مفقودی

کارت ماشــین ســواری ســمند تیــپ :ایکــس، 7مــدل، 1390 :رنگ:ســفید -روغنــی بــه شــماره موتــور:
 12490005977شــماره شاســی NAACNICM3BF751994 :بــه شــماره پــاک :ایــران 525 -16س  12مفقــود
گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2218

قم

مفقودی

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری لیفــان تیــپ  CC 1600مــدل  1387بــه شــماره انتظامــی  846ی 66
ایــران  88و شــماره موتــور  LF481Q3Y080700548بــه شــماره شاســی  NAKN5M41287000664متعلــق بــه
2232
حمیــد ســتورده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند کمپانــی وبرگــه ســبز ســواری پــژو تیــپ PARS XU7 :رنــگ :ســفید -روغنــی ،مــدل 1393 :بــه شــماره
موتــور  124K0380195:وشــماره شاســی NAAN01CA6EH111627 :وشــماره پــاک ایــران  243 -16ط 49
مفقــود شــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2219

قم

مفقودی

پروانــه بهداشــتی ســاخت بــه شــماره 12652/39:مربــوط بــه بیســکویت ســتاره امیــد قــم مفقــود واز درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2220

قم

مفقودی

ســند کمپانــی ســواری هــاچ بــک پــژو  207مــدل  1396رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور  178B0007736و
شــماره شاســی  NAAR03FE9HJ162915و شــماره پــاک ایــران  315 – 10ل  19مفقــود شــده واز درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2221

قم

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز و کارت ماشــین ســواری پــژو  GLX 405رنــگ یشــمی مــدل  1380بــه شــماره موتور
 22528009633و شــماره شاســی  0080309752و شــماره پــاک ایــران  947 – 24و  18مفقــود شــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2225

قم

مفقودی

ســند کمپانــی ســواری پــژو پــارس مــدل  1382رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور  0400320و شــماره شاســی
 82810191و شــماره پــاک ایــران  846 – 38م  26مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2226

قم

مفقودی

بــرگ ســبز وســند کمپانــی خــودو وانــت پیــکان مــدل  86بــه شــماره انتظامــی 24ایــران387د 46بــه
شــماره موتــور  11485021450وشــماره شاســی 31605810بنــام رحیــم راســتابی مفقــود گردیــده
وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2211

شهرکرد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/8/9 – 139760318020002217هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی پروانــه نوروزیــان کــرات فرزنــد قربانعلــی بشــماره شناســنامه 353
صــادره از رودســرو کدملــی  2690539101بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه
مســاحت  458/54مترمربــع پــالک  510فرعــی از  303اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  364فرعــی از
اصلــی مذکــور واقــع در قریــه هراتپــر لپاســر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی رمضانعلــی دژآبــاد
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود
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 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 یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم
دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف961:
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10/9 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حسین میرشکار

1553

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760301060003818هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای فرهــاد ســیل ســپور فرزنــد محمداســمعیل بشــماره شناســنامه 132
صــادره از ورامیــن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  42/76مترمربــع پــالک
 285فرعــی از  110اصلــی واقــع در قریــه بــاغ نصــرت خریــداری از مالــک رســمی مشــاعی متقاضــی برابــر
ســند  143608مــورخ  92/9/30دفتــر یــک ورامیــن محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود 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 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/الــف  478 :ث
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/10/9 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/10/23 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ محمدرحیم پور راینی

1563

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760301051003356هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک قرچــک تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقــای جبــار طالــب پــور فرزنــد روح الــه بشــماره شناســنامه  91صــادره از هشــترود در ششــدانگ یــک
بــاب خانــه بــه مســاحت  49/24مترمربــع پــالک  7036فرعــی از  53اصلــی واقــع در قرچــک خــرداری از مالــک
رســمی حیدرغالمــی و حســنعلی غالمــی و مختــار غالمــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود 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 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/الــف 8917 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/10/9 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/10/23 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ رضا النچری

1564

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1397/09/17---139760319010002636هیــات موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای احســان قاســمی
نســب دهجــی فرزندعلــی بشــماره شناســنامه 204صــادره از شــهربابک در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت211/9متر مربــع پــالک شــماره 5فرعــی از 3021اصلــی واقــع در دهنوبهشــت آبــاد بخــش 46
یزدحــوزه ثبــت ملــک شــهربابک کــه طبــق قولنامــه عــادی از مالکیــن رســمی خانــم فاطمــه ســاالری
و عزیزالــه غفــوری بــه متقاضــی منتقــل شــده محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود 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
شد.شــماره888م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه  1397/10/9تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1397/10/23

رئیس ثبت اسناد و امالک حمید احمدپور

مفقودی

1581

مجــوز حمــل ســالح شــکاری نــوع ســالح نخجیــرا ســاچمه زنــی مــدل تــک لــول کالیبــر  12بــه شــماره
بدنــه  012303782ســاخت ایــران متعلــق بــه احمــد هدایتــی کدوســرایی فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی
2392
 2592538372مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1397/09/20---139760319010002651هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد مهــدی طهماســبی آبــدر فرزنــد
محمــد بشــماره شناســنامه 12127صــادره از شــهربابک در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 338متــر مربع
پــالک شــماره  37فرعــی از 1فرعــی از  4845اصلــی واقــع در هاوشــک خیابــان شــیخ احمــد نجفــی بخــش
 46یزدحــوزه ثبــت ملــک شــهربابک کــه طبــق قولنامــه عــادی از مالــک رســمی آقــای محمــد طهماســبی آبــدر
بــه متقاضــی منتقــل شــده محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود 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 تقدیم
نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شد.شــماره878م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه  1397/10/9تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1397/10/23

رئیس ثبت اسناد و امالک حمید احمدپور
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1397/03/13---139760319010000623هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد شمشــیرگردی فرزنــد
ســلمان بشــماره شناســنامه 199صــادره از شــهربابک در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 393/60متــر
مربــع پــالک شــماره  172فرعــی ازیــک فرعــی از  133اصلــی واقــع در ریــگ آبــاد بخــش  46یزدحــوزه
ثبــت ملــک شــهربابک کــه طبــق قولنامــه عــادی از مالــک رســمی شــفقت الــه قویــدل بــه متقاضــی منتقــل
شــده محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود 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 شد.شــماره887م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه  1397/10/9تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1397/10/23

رئیس ثبت اسناد و امالک حمید احمدپور
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/9/25-139760318008003758هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حجــت شــعبان زاده چیلیجانــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  968صــادره
از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  513/53مترمربــع به شــماره
پــالک  335فرعــی از قســمتی از  22فرعــی از ســنگ  43اصلــی واقــع در قریــه ســالومحله بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود 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 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.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/7 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10/23 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

2190

آگهی تحدید حدود اختصاصی

تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  5546/40مترمربــع بــه
شــماره فرعــی  864مجــزی شــده از  500از ســنگ اصلــی  25واقــع در قریــه لمــر بخــش  28گیــالن
تصرفــات مالکانــه آقــای شــجاع الدیــن مجیــدی ویزنــه فرزنــد نظــام الدیــن انتقالــی ملــک از مالــک رســمی
شــیرینعلی نوائــی محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام شــجاع
الدیــن مجیــدی ویزنــه منتشــر و بــه اطــالع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه
تحدیــد حــدود پــالک موصــوف از مــورخ  97/11/17راس ســاعت  11صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل
خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم
واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده
 86آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن
اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه
اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار97/10/23:

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش -فردین نورزاده

اصالحیه

2191

درآگهــی حصروراثــت درج در روزنامــه ابتــکار مــورخ  97/10/13متوفــی شــعبانعلی غالمــی کســاری فرزنــد رســتم
در تاریــخ  97/9/27و خانــم شــکوفه حســینی ابراهیــم بهدانــی بــه شــماره شناســنامه یــک فرزنــد ابراهیــم همســر
2394
متوفــی از شــعبه دو شــورای حــل اختــالف ســنگر صحیــح مــی باشــد.

