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آگهي موضوع ماده  3قانون تعيين تكليف ثبت اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند

برابــرآراء هيــات موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي شهرســتان کوثــر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده اســت
 .لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذيــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت اعتراضــي
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن نوبــت آگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه
اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســليم و پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضايــي تقديــم نماينــد .
رديــف  -1آقــای حســن شــعبانی فرزندهوشــنگ بــه شــماره شناســنامه 31088صــادره ازاردبيــل بــه شــماره
ملــی 1461519063در ششــدانگ يــك بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 459/45متــر مربــع از پــالک شــماره
12اصلــی واقــع در قريــه مشــکول بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خريــداری مــع الواســطه از مالــك رســمی
عطــا کشــی حيــدری مشــکول
رديــف  -2آقــای مطلــب صادقلــو کيــوی فرزنــد احــد الــه بــه شــماره شناســنامه 3452صــادره از خلخــال بــه
شــماره ملــی 5669064380در ششــدانگ يــك بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 236/80متــر مربــع قســمتی
از پــالک شــماره 82اصلــی واقــع در گيــوی عليــا بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خريــداری مــع الواســطه
از مالــك رســمی ميکائيــل پناهــی
رديــف  -3آقــای اســرافيل صالــح زاده کيــوی فرزندمرتضــی بــه شــماره شناســنامه 350صــادره ازخلخــال بــه
شــماره ملــی 5669261331در ششــدانگ يــك بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 112/95متــر مربــع از پــالک
شــماره 82اصلــی واقــع در گيــوی عليــا بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خريــداری مــع الواســطه از مالــك
رســمی شــهرداری گيــوی
ردبــف  -4آقــای اســرافيل صالــح زاده کيــوی فرزندمرتضــی بــه شــماره شناســنامه 350صــادره ازخلخــال بــه
شــماره ملــی 5669261331در ششــدانگ يــك بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 340/25متــر مربــع از پــالک
شــماره 82اصلــی واقــع در گيــوی عليــا بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خريــداری مــع الواســطه از مالــك
رســمی ميکائيــل پناهــی
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شود .
م الف 111091:
تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخ 97/11/23
تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخ97/11/6
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بهروز شكوری  -رئيس ثبت اسناد وامالک شهرستان کوثر

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/10/12-1397760317001004798هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف
وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحيــه يــك
اهــواز تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای حيــدر غــزالوی فرزنــد ينــزل بشــماره شناســنامه
 167صــادره از اهــواز بــه شــماره ملــی  1751813584نســبت بــه ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه
مســاحت  500متــر مربــع در قســمتی از پــالک  58/25بخــش  9اهــواز خريــداری شــده موضــوع ســهام
شــماره  6785شــرکت ســهامی ايجــاد باغــات کــوی شــاه ســهمی مســعود رهنمــا فرزنــد هــادی (مالــك
رســمی) کــه مــع الواســطه و طــی ارائــه قولنامــه عــادی بــه متقاضــی انتقــال يافتــه ،محــرز گرديــده
اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی مــی شــود در
صورتيکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند ميتواننــد از
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ
رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقديــم
نماينــد  .بديهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکيــت صــادر خواهــد شــد .ضمن ـاً صــدور ســند مالکيــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه
نخواهــد بــود.
(تاريخ انتشار نوبت دوم)97/11 /23 :
(تاريخ انتشار نوبت اول )97/11/7:
شماره م/الف5/2740 :

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه یک اهواز  -اکبر افشين
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آگهي رای هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هيــات تعييــن تکليــف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرســتان ســنندج
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضيــان ذيــل تاييــد گرديــده ،لــذا بدين وســيله مشــخصات
امــالک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــالع عمــوم در روزنامــه کثيراالنتشــار
و محلــی آگهــی ميگــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت
متقاضيــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاريــخ انتشــار اولين آگهــی ودر روســتاها
از تاريــخ الصــاق درمحــل تــا مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم نماينــد
وپــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را
بــه مرجــع قضايــی تقديــم نمــوده و گواهــی اخــذ وتحويــل اداره ثبــت نماينــد .بدهــی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکيــت طبــق مقــررات
صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکيــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نيســت.
((بخش  13حسين آباد))
1ـ ششــدانگ يــك قطعــه بــاغ بنــام محمدکريــم رفيــق دوســت فرزنــد احمــد شــماره
شناســنامه  402صــادره ســنندج کــد ملــی  3730938924تحــت پــالک  544فرعــی از
 502فرعــی از يك()1اصلــی بخــش  13حســين آبــاد بــه مســاحت 5869/22متــر مربــع بــه
آدرس ســنندج روســتای قليــان مشــهور بــه قافلــه جــار شــماره2/620 :ـ خ
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/23 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/08 :

رئيس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد
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اگهی ابالغ اجرائیه کالسه  9702152طبق ماده  18ایین نامه اجرای اسناد
رسمی

بدینوســیله بــه فرشــید قدیــم پــور  ،نــام پــدر  :محســن  ،شــماره شناســنامه  ، 3513 :شــماره  /شناســنامه ملــی
 ، 3873505894 :متولــد  ، 1361/10/8 :بــه نشــانی  :همــدان شــهرک بهشــتی خ احــرار مقابــل ســاختمان هــای
نیــرو انتظامــی پ  7بدهــکار پرونــده کاســه فــوق کــه برابــر گــزارش  97/11/6شــناخته نکردیــده ایــد ابــاغ مــی
گــردد کــه بــا ســتناد چــک شــماره  9413 / 501341 - 12شــما مبلــغ  2/ 500 /000ریــال طلــب و  5درصــد
حقــوق دولتــی بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نموده
پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18
ائیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ ابــاغ
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده
روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرائی
طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد .م  /الــف 4010
تاریخ انتشار 97/11/23

رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان

3227

آگهی ابالغ دادخواست افراز

نظربــه اینکــه آقــای ولــی الــه مهرجونــژاد مالــک مشــاع از ششــدانگ پــاک  3757اصلــی واقــع در بخــش 2
اردبیــل برابــر درخواســت افــراز وارده بــه شــماره  1017973بتاریــخ  1397/9/8واز نشــانی ومشــخصات ســایر
مالکیــن مشــاعی احتمالــی از پــاک مزبــور اظهــار بــی اطاعــی نمــوده اســت و چــون طبــق مــاده ســه آییــن
نامــه افــرازی بایــد عملیــات افرازبــه اطــاع کلیــه مالکیــن مشــاعی برســد لــذا مراتــب بــه اســتناد ذیــل ماده
 6قانــون مذکــور مســتندا بــه مــاده  17آییــن نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی بنامبــرده و کلیــه مالکیــن
مشــاعی ششــدانگ پــاک مذکــور و مدعیــان احتمالــی ابــاغ و اعــام مــی گــردد کــه نماینده و نقشــه بردار
اداره ثبــت صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  1397/12/8از ســاعت  10الــی  12در محــل وقــوع ملــک حضــور و
نســبت بــه اجــرای عملیــات افــراز بــر مبنــای قانــون و آییــن نامــه مربوطــه اقــدام خواهنــد نمــود .نامبردگان
فــوق مــی تواننــد در موعــد مقــرر در محــل وقــوع ملــک حضــور یافتــه و بــر عملیــات افرازنظــارت فرمایید
بدیهــی اســت عــدم حضــور هــر یــک از خوانــدگان و مدعیــان احتمالــی مانــع از عملیــات افرازنخواهــد بــود
جزآگهــی اعــان افــراز کــه مــدت آن ده روز اســت آگهــی دیگــری منتشــر نخواهــد شــد .
تاریخ انتشار روز سه شنبه 97/11/23 :

بهرام حیدری -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان اردبیل

3222

آگهی فقدان سند مالکیت 1040/3220

نظربــه اینکــه آقــای حســین باغبانــی باتســلیم دوبــرگ استشــهاد گواهــی شــده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک 1040/3220واقــع در شــهرخورموج بخــش 5بــه شــماره ســریال 112425بــه
صــادر وســپس بــه موجــب خاصــه معاملــه شــماره 89/12/01-1263تنظیمــی دفتــر 104خورمــوج نزدبانــک
صــادرات خورمــوج دررهــن مــی باشــد مراتــب طــی بخشــنامه ی مــورخ 1397/11/14بــه کلیــه دفاتراســناد
رســمی سراسرکشــور ابــاغ گردیــد لذادراجــرای تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتب
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی شــود تاهرکــس مدعــی انجــام معاملــه یاوجودســند مالکیــت نزدخودمــی باشــد
ظــرف مــدت 10روز ازتاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خودراکتبــا بــه ایــن اداره تســلیم دارد درغیرایــن صورت
پــس ازســپری شــدن مــدت مقررقانونــی وعــدم واخواهــی ســندمالکیت المثنــی بــه نــام مالــک صادرخواهدشــد
وســندمالکیت قبلــی بــه شــماره ســریال 112425ازدرجــه اعتبــار ســاقط خواهدشــد م الــف 453
تاریخ انتشار1397/11/23:

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی علی زنگنه نژاد

3223

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان بوشهر
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کنگان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابــررای شــماره139760324006000384هیات اول/موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کنــگان تصرفــات مالکانــه بامعــارض
متقاضــی آقــای /عبدالــه دیانــی فرزنــد یوســف بشــماره شناســنامه 563صــادره ازکنــگان دریــک بــاب ســاختمان به
مســاحت 248.97مترمربــع ی مفروزومجــری شــده ازپــاک 25076فرعــی از3اصلــی واقــع در کنــگان خریــداری
ازآقــای عبــداهلل زاهدیــان محرزگردیــده اســت لذابــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روز
آگهــی میشــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
توانندازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند بدیهی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشــد م الــف 619
تاریخ انتشارنوبت اول 1397/11/23:تاریخ انتشارنوبت دوم1397/12/8:

رئیس ثبت اسنادوامالک کنگان امیرحسین شعبانی

3224

آگهــی تغییــرات شــرکت راه و ســاختمان چــم گســتر ســنندج شــرکت ســهامی خاص
بــه شــماره ثبــت  2387و شناســه ملــی  10610060461بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/06/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :ســرمایه شــرکت
از مبلــغ 2/000/000/000ریــال بــه مبلــغ 20/000/000/000ریــال از محــل انتقــال ســود
اندوختــه حاصلــه از اضافــه ارزش ســهام جدیــد بــه ســرمایه شــرکت کــه منقســم بــه 100
ســهم بــا نــام 200/000/000ریالــی مــی باشــد .افزایــش یافــت و بدیــن شــرح مــاده مربوطــه
در اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان ()373371
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

3215

آگهی موضوع ماده  3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبت اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هيــات موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده اســت  ،لــذا مشــخصات
متقاضيــان وامــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذيــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاريخ
انتشــار اوليــن نوبــت آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســليم و
پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضايــی
تقديــم نماينــد .رديــف  -1آقــای فــرزاد ســبزی ثانــی فرزنــد ناصــر شــماره شناســنامه  1606صــادره از آســتارا بــه
شــماره ملــی  2619922763در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مشــتمل بــر يکبــاب خانــه کاربــری حريــم راه و گاز
بــه مســاحت  212/56مترمربــع پــالک  7فرعــی از  - 2118اصلــی واقــع در آســتارا بخــش  31گيــالن خريــداری
از مالــك رســمی ســياره عليــار .رديــف  -2آقــای يوســف فالحتــی نيــارق فرزنــد عليرضــا شــماره شناســنامه 231
صــادره از اردبيــل بــه شــماره ملــی  1467802379در ششــدانگ يــك قطعــه زمين مزروعــی به مســاحت 6554/75
مترمربــع پــالک  5289فرعــی از  -7اصلــی واقــع در قريــه عبــاس آبــاد بخــش  32گيــالن خريــداری از مالك رســمی
ابراهيــم مصــادق پــور رديــف  -3آقــای هوشــنگ ميناونــد فرزنــد عاشــقی شــماره شناســنامه  2008صــادره از نميــن
بــه شــماره ملــی  1464822549در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مشــتمل بــر يکبابخانــه کاربــری مســکونی بــه
مســاحت  187/57مترمربــع پــالک  5290فرعــی از  -7اصلــی واقــع در قريــه قريــه عبــاس آبــاد بخــش  32گيــالن
خريــداری از مالــك رســمی موســی پيشــه گــر رديــف  -4آقــای اکبــر شــفابخش فرزنــد جبرائيل شــماره شناســنامه
 267صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619372461در ششــدانگ يــك مغــازه بــا کاربــری مســکونی ( بــا کســر
معبــر احتمالــی) بــه مســاحت  25/57مترمربــع پــالک  5291فرعــی از  -7اصلــی واقــع در قريــه عبــاس آبــاد بخــش
 32گيــالن خريــداری از مالــك رســمی ســتار شــرری رديــف  -5آقــای علــی اســدی خانقــاه فرزنــد نظامعلی شــماره
شناســنامه  20صــادره از اردبيــل بــه شــماره ملــی  1467009377در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مشــتمل بــر
يکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  176/26مترمربــع پــالک  2766فرعــی از  -8اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از  23فرعــی از  8اصلــی واقــع در قريــه ويرمونــی بخــش  32گيــالن خريــداری از مالــك رســمی علــی
مرحبــا رديــف  -6خانــم هالــه گل گيــر فرزنــد پرويــز شــماره شناســنامه  169صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی
 2619682657در ششــدانگ يــك بــاب خانــه و محوطــه کاربــری مســکونی و زراعی بــه مســاحت  379/39مترمربع
پــالک  2767فرعــی از  -8اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  1283فرعــی از  8اصلــی واقــع در قريــه ويرمونــی بخــش
 32گيــالن خريــداری از مالــك رســمی اشــرف لقمــان رديــف  -7آقــای فضائيــل صــدری فرزنــد مســافر شــماره
شناســنامه  53صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619836999در  93/5شــعير مشــاع از  96شــعير از ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــی کاربــری شــاليزار بــه مســاحت  6747/20مترمربــع پــالک 1355
فرعــی از  -12اصلــی واقــع در قلعــه بخــش  32گيــالن خريــداری از مالــك رســمی ميرهــادی مکتبــی اصــل رديــف
 -8آقــای فــردوس صــدری فرزنــد مســافر شــماره شناســنامه  290صــادره از آســتارا به شــماره ملــی 2619858976
در  93/5شــعير مشــاع از  96شــعير از ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــی کاربــری شــاليزار
بــه مســاحت  6747/20مترمربــع پــالک  1355فرعــی از  -12اصلــی واقــع در قلعــه بخــش  32گيــالن خريــداری
از مالــك رســمی ميرهــادی مکتبــی اصــل رديــف  -9آقــای يعقــوب دهســرايی فرزنــد ميرزاآقــا شــماره شناســنامه 2
صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619773881در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مشــتمل بــر دوبــاب خانــه غيــر
مجــاز کاربــری مســکونی بــه مســاحت  1669/17مترمربــع پــالک  473فرعــی از  -26اصلــی واقــع در قريــه حيــران
ســفلی بخــش  32گيــالن خريــداری از مالــك رســمی ميرزاقــا دهســرائی رديــف  -10آقــای رحمن سياوشــان فرزند
شــيرينعلی شــماره شناســنامه  2159صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619339081در ششــدانگ يــك قطعــه
زميــن مشــتمل بــر ســه بــاب خانــه و محوطــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  6206مترمربــع پــالک  361فرعــی
از  -28اصلــی واقــع در قريــه حيــران عليــا بخــش  32گيــالن خريــداری از مالــك رســمی خــود متقاضــی .بديهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکيــت صــادر خواهــد شــد
و صــدور ســند مالکيــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاريخ انتشارنوبت دوم 97/11/23 :
تاريخ انتشار نوبت اول 97/11/8 :

رئيس ثبت اسناد و امالک آستارا -عباس نوروزی

2745

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان بوشهر
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک دیلم
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابــررای شــماره 1397/10/17-139760324007000218هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت
ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقر درواحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ديلــم تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای اســمعيل ليــراوی فرزندمحمدعلی بشــماره شناســنامه 256صــادره ازديلم درششــدانگ
يــك قطعــه زميــن مزروعــی مســاحت 49182.42مترمربــع قســمتی ازپــالک 20اصلــی واقــع در روســتای خواجه
گيــر خريــداری ازمالــك رســمی وراث آقــای محمدعلــی ليــراوی محرزگرديــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی ميشــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکيت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاريــخ انتشــاراولين آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه
ايــن اداره تســليم وپــس ازاخذرســيد ظــرف مــدت يــك مــاه ازتاريخ تســليم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجع
قضايــی تقديــم نماينــد بديهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکيــت صــادر خواهدشــد م الــف 220
تاريخ انتشارنوبت اول 1397/11/08:تاريخ انتشارنوبت دوم1397/11/23:

رئيس ثبت اسنادوامالک شكراله سعادتی

2765

مفقودی زنجان ( نوبت دوم )

مــدرک موقــت پايــان تحصيــالت اينجانــب علــی مهــدوی بهــروز فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 12583
و کدملــی  4285572631صــادره از زنجــان در مقطــع کارشناســی رشــته حســابداری صــادره از دانشــگاه آزاد
2799
اســالمی واحــد زنجــان مفقــود گرديــده و فاقــد اعتبــار اســت
نوبت اول  - 97/11/9نوبت دوم  - 97/11/23نوبت سوم 97/12/7

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســايپا  131seبــه شــماره انتظامــی  348 - 87ب  76و شــماره موتــور 4931218
3230
و شــماره شاســی  nas411100d3610898مفقــود گشــته و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139660331057001097هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک کــرج  -ناحیــه دو تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد
فســخودی قلعــه نایبــی فرزنــد اکبــر بشناســنامه شــماره  1316صــادره از کرج در ششــدانگ
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  546مترمربــع از پــاک  65فرعــی از  360اصلــی واقــع
در محمدشــهر خریــداری از مالــک رســمی آقایــان محمــد فســخودی قلعــه نایبــی و بهمــن
فســخودی محــرز گردیــده اســت بــه منظــور اطــاع 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 شــد  .م/الــف/ 97 / 40554 :ف
تاریخ انتشار نوبت اول 1397 / 11/ 23 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/ 12/ 8 :
3218
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک -ایرج فهیمی

آگهــی تغییــرات شــرکت راه و ســاختمان چــم گســتر ســنندج
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2387و شناســه ملــی
 10610060461بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
1397/06/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1 :ـ امیــد عزتــی امینــی
بــا کــد ملــی  3732502236بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره 2ـ
مهــرداد حاجیــان بــا کــد ملــی  3255198399بــه ســمت نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره 3ـ محمــد عزتــی امینــی بــا کــد ملــی
 3859449796بــه ســمت مدیرعامــل 4ـ کامبیــز عزتــی امینــی بــا
کــد ملــی  3732416305بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره 5ـ شــیدا
عزتــی امینــی بــا کــد ملــی  3730252089بــه ســمت عضــو هیئــت
مدیــره  -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور و بانکــی شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات و اوراق عــادی و اداری بــا امضــای محمــد
عزتــی امینــی (مدیرعامــل) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان ()373370
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج 3216

آگهی دعوت

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت اسکان پزشک جواهر شهر رامسر
به اطاع کلیه ی اعضای محترم شرکت اسکان پزشک جواهر شهر رامسر ،می رساند،
جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــرکت ،راس ســاعت  10روز پنــج شــنبه
 1397/12/16در محــل ،رامســر ،کمربنــدی  ،فــاز  2شــمالی  28جنــب دبیرســتان
افتخــاری ،دفتــر ســاختمان نظــام پزشــکی برگــزار مــی گــردد .لــذا از کلیــه اعضــای
محتــرم شــرکت دعــوت بعمــل مــی آیــد ،راس ســاعت مقــرر در جلســه مذکــور حضــور
بهــم رســانند و یــا برابــر اساســنامه شــرکت نســبت بــه معرفــی نماینــده تــام االختیــار
خــود اقــدام نماینــد .ضمنــا بــه اســتناد مــاده  ،29خصوصــا مــاده  23اساســنامه شــرکت
تصمیمــات مجمــع بــرای همــه صاحبــان ســهام ولــو غائبیــن و مخالفیــن الــزام آور و
معتبــر مــی باشــد.
دســتور جلســه مجمــع فــوق العــاده  -1 :اســتماع گــزارش هیئــت مدیــره  -2اســتماع
گــزارش بــازرس  -3بررســی و تصویــب صورتحســاب مالــی شــرکت  -4انتخــاب ســه
نفــر بعنــوان هیــات مدیــره( مدیــران) بــرای مــدت دو ســال و دو نفــر عضــو علــی البــدل
 -5انتخــاب یــک نفــر بعنــوان بــازرس اصلــی و یــک نفــر عنــوان بــازرس علــی البــدل
 -6اتخــاذ تصمیــم درخصــوص فــروش زمیــن (عرصــه اعیــان)  -7اعــام انحــال شــرکت
پــس از قطعیــت مبایعــه نامــه جهــت فــروش عرصــه و اعیــان

مدیر عامل شرکت اسکان پزشک جواهرشهر رامسر
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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

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  139660301060003536هیــأت اول  /دوم 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 حســن تفرشــی فرزنــد ناصــر بشــماره شناســنامه 557
صــادره از در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  176/93مترمربــع پــالک  288فرعــی از  12اصلی
واقــع در قریــه خیرآبــاد ورامیــن خریــداری از مالــک رســمی ناصــر تفرشــی 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  ،ظرف
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 554 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/11/8 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/23 :

برابــر رأی شــماره  97/11/1 - 139760318018004133هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم طیبــه ملیحــی شــجاع فرزنــد امیرهوشــنگ بشــماره شناســنامه  26449در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  400مترمربــع مجــزی شــده از پــالک  29فرعــی از ســنگ  7اصلــی
واقــع در قریــه ورازگاه بخــش  4گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره پــالک  61فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری
از مالکیــت رســمی آقــای محمــد تقــی محســنی ورازگاهــی از ســند شــماره  45/4/11 - 38587محــرز 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 اولین
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 .بدیهی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/11/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/12/8 :

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

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه  :کالسه  9702149طبق ماده  18ایین نامه اجرای
اسناد رسمی

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ محمدرحیم پور راینی

2770

برابــر رأی شــماره  97/10/30 -139760318008004209هیــأت 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 صفــر صداقتــی رودبارکــی فرزنــد ســیف الــه بشــماره
شناســنامه  1227صــادره از رشــت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت
 285/40مترمربــع بــه شــماره پــالک  5478فرعــی قســمتی از پــالک  790فرعــی از ســنگ  84اصلــی واقــع
در قریــه چافجیــر 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 1397/12/7 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/23 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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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  97/11/1 -139760318008004222هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای صفــر صداقتــی رودبارکــی فرزنــد ســیف الــه بشــماره شناســنامه  1227صادره
از رشــت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  578/52مترمربــع بــه شــماره
پــالک  5477فرعــی قســمتی از پــالک  790فرعــی از ســنگ  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر بخــش 29
گیــالن 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 1397/12/7 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/23 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

3177

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  139760318002003221مــورخ  97/10/23هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
انزلــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای وحــدت حســن نــژاد بریــس فرزنــد ســلمان بشــماره
شناســنامه  83صــادره از اردبیــل در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه بــه مســاحت 106/92
مترمربــع پــالک فرعــی  6353از  2و  3باقیمانــده از  645اصلــی واقــع در بندرانزلــی  ،غازیــان ،پشــت بــی
بــی حوریــه بخــش  8گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای علــی نارچیــن 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 انتشار نوبت اول  1397/11/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/12/7 :

رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی ـ پرویز حیدری

3178

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی ســواری ســیتروئن زانتیــا  sxبــه شــماره انتظامــی  255 - 55و 33و شــماره موتــور
3229
 00324056و شــماره شاســی  s1512283112441مفقــود گشــته و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت

اگهی مزایده ...بانک ملت استان کهگیلویه و بویر احمد بموجب پرونده اجرایی کالسه
 ۹۶۰۰۴۵۹و به استناد سند شماره  ۹۴۰۷۲مورخ  ۱۳۹۳.۱۱.۱۹تنظیمی دفتر خانه ۸۳
یاسوج جهت وصول طلب خود به مبلغ . ۳۴۲.۴۱۴.۶۴۶سیصدو چهل و دومیلیون و
چهارصد و چهارده هزار و ششصدو چهل و شش  ...ریال و خسارت تاخیر تا روز وصول
طلب علیه نسیبه عالی پور فرزند علی متولد  ۱۳۶۴.۸.۲۷به شماره شناسنامه  ۱۵و کد
ملی  ۵۹۹۹۹۴۱۰۱۶اقدام به صدور اجراییه نموده که پس از تشکیل پرونده به کالسه مذکور
و ادامه عملیات اجرایی برابر مقررات ماده  ۳۴اصالحی قانون ثبت و به علت عدم پرداخت
بدهی از طرف بدهکار و به درخواست بستانکار  ۹۷.۲۷۳۴.مورخ  .۳۱۱۳۹۷.۶مورد وثیقه
که عبارت است از شش دانگ یک واحد ساختمان  .اپارتمان  .به مساحت  ۱۰۵.۵۴یکصدو
پنج متر مربع و پنجاه و چهار سانتی متر با پالک یکهزار و هفتصد و نود و شش فرعی از
هشتصدو نه اصلی واقع در بخش  ۲۶فارس بویر احمد علیا یاسوج که ذیل ثبت شماره
 ۴۷۱۰۵صفحه  ۹۸دفتر جلد  ۲۷۵به نام نسیبه عالی پور ثبت و سند صادر گردیده .
واقع در یاسوج  .بلوار ابوذر  .کاشانی  . ۱۱پالک  ۲۲منزل شخصی با حدود اربعه و مشخصات
اعیانی ذیل الذکر  ...حدود اربعه عبارت است از .شماال به طول  ۱۰ده متر دیواری است به
فضای عرصه مشاعی  ..شرقا  ..در سه قسمت اول  .به طول  ۰.۴۰چهل سانتی متر  .دوم به
طول  ۱۰.۸۸ده متر و هشتادو هشت سانتی متر دیواریست به فضای پالک  ۱۷۴۷یکهزارو
هفتصدو چهل و هفت از  ۸۰۹هشتصدو نه اصلی سوم به طول  ۲.۵۰دو متر و پنجاه سانتی
متر دیواریست به فضای به پالک  ۶۸۶ششصد و هشتاد و شش فرعی از  ۸۰۹هشتصدو
نه اصلی جنوبا  .در پنج قسمت که دوم و چهارم غربی است  .اول به طول  ۲.۴۰دو متر و
چهل سانتی متر درب است به راه پله مشاعی  .دوم به طول  ۲.۸۰دو متر و هشتاد سانتی
متر  .سوم به طول  ۲.۳۵دو متر و سی و پنج سانتی متر دیواریست اشتراکی به پالک
۱۷۹۷یکهزار و هفتصدو نود و هفت فرعی از  ۸۰۹هشتصدو نه اصلی چهارم به طول ۲.۰۰
دو متر پنجم به طول  ۲.۰۰دو متر دیواریست به نورگیر ششم به طول  ۳.۲۰سه متر و بیست
سانتی متر دیواریست اشتراکی به پالک  ۱۷۹۷یکهزارو هفتصد و نود و هفت فرعی از
 ۸۰۹هشتصدو نه اصلی  .غربا به طول  ۹.۰۰نه متر دیواریست به فضای باقیمانده پالک
 ۸۰۹هشتصدو نه اصلی که برابر نظریه مورخ  ۹۶.۱۱.۲۸کارشناس رسمی دادگستری به
مبلغ  ۱.۵۳۰.۳۳۰.۰۰۰یک میلیاردو پانصدو سی میلیون و سیصدو سی هزار ریال ارزیابی
گردید است که بر اساس نظریه مزبور اعیانی مورد وثیقه عبارت است از  ....شش دانگ یک
باب اپارتمان در قسمت شمالی طبقه یک ساختمان چهار طبقه و اقع در ادرس فوق اال
شار با زیر بنای تقریبی  ۱۰۵.۵۴یکصدو پنج متر مربع و پنجاه چهار سانتی متر با کاربری
مسکونی که دارای دو خواب و هال و پذیرایی باسقف تیرچه بلوک کف سرامیک که
پذیرایی تل یک متری کاشی میباشد  .اشپز خانه و سرویس های بهداشتی تا سقف کاشی
یکی از اتاق ها دارای کمد دیواری درب و پنجره های بیرونی از نوع فلزی و الو مینیومی
و دربهای داخلی از نوع چوبی است  .نمای ساختمان اصلی از نوع ترکیب سنگ و الو بند
میباشد  .که ساختمان اصلی دارای حیاط سازی است و همچنین دارای زیر زمین به صورت
پارکینگ است که کف ان سرامیک و دیوارها و سقف ها نقاشی شده است  .قدمت ساخت
زیر ده سال و پایان کار ارائه نداده اند که مطابق با صورت جلسه مورخ  ۹۶.۱۱.۲۸مامور اجرا
در اختیار مالک میباشد که درروز شنبه مورخ  ۱۳۹۷.۱۲.۱۱از ساعت  ۹الی  ۱۲ظهر در محل
اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج  .مستقر درساختمان اداره ثبت اسناد و امالک یاسوج .
واقع در خیابان مصلی از طریق مزایده به فروش میرسد  .مزایده از مبلغ ۱.۵۳۰.۳۳۰.۰۰۰
یک میلیاردو پانصدو سی میلیون و سیصدو سی هزار ریال شروع و به باال ترین قیمت
پیشنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شد  .طالبین میتوانند جهت کسب اطالعات
بیشتر همه روزه در ساعت اداری به اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج مراجعه نمایند .
خریداران می توانند در وقت مقرر در محل حضور یافته و در جلسه مزایده شرکت نمایند .
حق حراج به عهده برنده مزایده خواهد بود  .ضمنا کلیه بدهی های مربوط به اب و برق و گاز
و بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ مزایده و هزینه های انتقال بر عهده برنده
مزایده خواهد بود و تنظیم سند انتقال موکول به ارایه مفاصا حساب دارایی و شهرداری
و نیز اب و برق وگاز و غیره خواهد بود  .چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر
مترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیالت در همان محل و ساعت انجام میشود و
حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد  .ضمنا ملک فاقد بیمه می
باشد  .تاریخ انتشار ۱۳۹۷.۱۱.۲۳
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج حشمت اال زمانی
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بدینوســیله بــه مجتبــی صالحــی بصیــرت  ،نــام پــدر  :ســیف الــه  ،شــماره شناســنامه  ، 298 :شــماره  /شناســنامه ملی
 ، 3873551047 :متولــد  ، 1363/1/22 :بــه نشــانی  :همــدان خ پاســداران مســکن اهــورا بدهــکار پرونــده کالســه 1
فــوق کــه برابــر گــزارش  97/11/6شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد که بــا ســتناد چک شــماره  695584شــما
مبلــغ  20/000/000ریــال اصــل طلــب و  5درصــد حقــوق دولتــی بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثر عــدم پرداخــت وجه
بســتانکار در خواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکالســه فــوق در ایــن اجــراء
مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده  18 / 19ائیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی ب شــما ابالغ مــی گــردد از تاریخ
انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقط یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار درج و منتشــر
مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار اگهــی
دیگــری عملیــات اجــراوی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهد شــد م  /الــف 4012
تاریخ انتشار 97/11/23 :
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اگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده  18ایین اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه
9702143

بدینوســیله بــه حمیــد خــوش  .فرمــان  .نــام پــدر  :محمــد رضــا  .تاریــخ تولــد  1360/11/25شــماره ملــی :
 3873964910شــماره شناســنامه  3759 :بــه نشــانی  :همــدان شــهرک مــدرس بلــوار توحیــد کوچــه اللــه
پــالک  17ابــالغ میشــود کــه فرزیــن رفیعــی جهــت وصــول مبلــغ  16 /000/000ریــال بــه اســتناد چــک هــای
بــه شــماره شــماره چــک  ، 362689 :تاریــخ چــک  1393/12/8 :و شــماره چــک  ، 362691 :تاریــخ چــک :
 1394/4/28و شــماره چــک ، 362690 :تاریــخ چــک  1394/2/8 :و شــماره چــک  ، 362692 :تاریــخ چــک6/28 :
 1394/هــر  4چــک بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران علیــه اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه
 9702143در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ  1397/11/4مامــور  ،محــل اقامــت شــما بــه شــرح
متــن ســند شــناخته نشــده  ،لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده  18ائیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقط
یــک مرتبــه در روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محلــی اگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ
ایــن اگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی گــردد  ،نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد  ،عملیــات
اجرائــی جریــان خواهــد یافــت .م  /الــف 4011
تاریخ انتشار 1397/11/23

جالل حدادی  -رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان  -جالل حدادی
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آگهــی تغییــرات شــرکت راه و ســاختمان چــم گســتر ســنندج
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2387و شناســه ملــی
 10610060461بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور
فــوق العــاده مــورخ  1397/06/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - :
اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت ( )2دو ســال انتخــاب
گردیدنــد :محمــد عزتــی امینــی بــا کدملــی  3859449796امیــد
عزتــی امینــی بــا کدملــی  3732502236مهــرداد حاجیــان بــا کدملــی
 3255198399کامبیــز عزتــی امینــی با کدملــی  3732416305شــیدا
عزتــی امینــی بــا کدملــی  - 3730252089جمشــید خــورده بینــان بــا
کــد ملــی  3820012699بــه ســمت بــازرس اصلــی و افســانه کالنتــری
بــا کــد ملــی  3241899233بــه ســمت بــازرس علــی البدل بــرای مدت
یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند .ـ روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت
نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان()373373
3214
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

سند خودروی سواری پراید هاچ بک  ۱۱۱SEبه رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۵
به شماره موتور M13.5647230به شماره شاسی NAS341100G5873132به
شماره پالک  ۷۶ص  ۵۳۵ایران  ۹۳به نام مصطفی صادقی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد ..
نوبت دوم
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760320002001022هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
اسمعیل پورعبدی فرزند یحیی بشماره شناسنامه 1153صادره از دوگنبدان
در یک باب خانه به مساحت  99/84مترمربع پالک  15609فرعی از -22اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  29فرعی از -22اصلی واقع در دوگنبدان محله
سادات اسالم آباد شرقی روبروی نانوائی خریداری از مالکین رسمی آقایان جانی
آقا محمدی و شیرمحمد محمدی
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 غذایی تقدیم نموده  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/08 :
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۷/۱۱/۲۳ :
حسینقائدگیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان
گواهیحصروراثت
احسان محرابی سیف آباد فرزند جهانگیر دارای شناسنامه شماره238به شرح
دادخواست به کالسه 97/971078/2از این شورا درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان
محمد حسین محرابی سیف آباد فرزند احسان بشناسنامه  4220851501در
تاریخ  14/10/97اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به :
      -1متقاضی با مشخصات فوق الذکر پدر متوفی
 -2صغری خادمی فرزند ناصر ش ش 146صادره از بهبهان مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
م الف 709 /
شورای حل اختالف شماره  2گچساران
حاج محمدی

