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آگهی
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مفقودی

ســند کمپانــی وکارت ماشــین ســواری پــژو تیــپPARS XU7 :رنگ:ســفید-روغنی مــدل 1395:بــه شــماره
موتور124K0974030:وشــماره شاســی NAAN01CE7GH933062 :وشــماره پالک :ایــران  369 -88ل 53
مفقــود شــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3288

قم

مفقودی

ســند کمپانــی وبــرگ ســبز موتــور ســیکلت پرنــد تیــپ 125 CDI:مــدل ،1391 :رنگ :مشــکی به شــماره موتور:
 87001216*156FMIشــماره تنه125A9141814***NB3:بــه شــماره پــالک :ایــران 613-26599مفقــود
گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3289

قم

مفقودی

قم

3290

مفقودی

بــرگ سبزســواری پــژو تیــپ PARS XU7:مدل 1395 :رنگ:ســفید به شــماره موتور124K0918838:وشــماره
شاســیNAAN01CE1GH919710:به شــماره پــالک :ایــران  212 - 16ل  22مفقــود گردیــده اســت و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

3291

مفقودی

بــرگ ســبز پرایــد صبــا  GtXرنــگ ســفید شــیری –روغنــی مــدل  1378بــه شــماره موتــور  00118575و
شــماره شاســی  1412278597156و شــماره پــالک ایــران  715 – 16ج  36مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد.

قم

3292

مفقودی

ســند کمپانــی ســواری پیــکان مــدل  1381رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور  11128115422و شــماره شاســی
 81413331و شــماره پــالک ایــران  556 – 16ل  68مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

3293

مفقودی

بــرگ ســبز ســواری پــژو  206رنــگ ذغالــی مــدل  1381بــه شــماره موتــور  4212992و شــماره شاســی
 81615288و شــماره پــالک ایــران  122 - 47ج  95مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

3294

مفقودی

پروانــه بهــره بــرداری ســرکه بــه شــماره 187347/126 :تاریــخ صــدور پروانــه 31/6/1387 :بنام:ســید حســن
میرباقــری فرزنــد :ســید محمــد در تاریــخ 2/11/1397 :مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

3281

مفقودی

قــرارداد واگــذاری بــه شــماره 29872 :مــورخ 1386/9/14 :فــی مــا بیــن اداره کل راه وشهرســازی اســتان قــم
وآقایان:علــی بابایی،رضــا یعقوبی،محمــد مالغــالم وخانــم زهــرا مالغــالم مربــوط بــه پــالک 3477 :باقیمانــده 7
فرعــی از باقیمانــده  163مکــرر اصلــی واقــع در بخــش 5قــم مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

3282

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 29/4897کنگان(عسلویه)

نظربــه اینکــه آقــای داوود زارعــی بــه پیوســت چندبــرگ استشــهادیه محلــی بااعــالم مفقــودی یــک
جلــد ســند مالکیــت بــه شــماره ســریال 454425د94بــه شناســه ثبــت دفتــر امــالک الکترونیکــی
139520324006003250مربــوط بــه ششــدانگ پــالک 29/4897کــه بــه نــام آقــای محموددریایــی بــوده
وبــه موجــب ســندقطعی شــماره 1396/06/15-8850تنظیمــی دفتــر اسنادرســمی 35عســلویه بــه نــام آقــای
داود زارعــی انتقــال قطعــی یافتــه در درخواســت صدورالمثنــی رانمــوده اســت وبــه موجــب ســندرهنی شــماره
8851مــورخ 96/06/15تنظیمــی دفتراسنادرســمی 35عســلویه درقبــال مبلــغ 763066458ریــال نزدبانــک
مســکن دررهــن میباشــد لذامراتــب طبــق ماده120اصالحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــالم میشــود کــه
هرکــس نســبت بــه ملــک موردآگهــی معاملــه ای نمــوده ویامدعــی وجوســند مالکیــت نزدخــود مــی باشــد ظــرف
مــدت ده روز پــس ازانتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک شهرســتان کنــگان مراجعــه واعتــراض
خودراضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت ویاســند معاملــه تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی
نرســد ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت راطبــق مقــررات
صادروبــه متقاضــی تســلیم خواهدکــرد م الــف 630
تاریخ انتشار1397/11/24:

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان کنگان امیرحسین شعبانی

مفقودی

3295
ر

کارت دانشــجویی شــماره  9651213متعلــق بــه خانــم عالیــه کیــان از دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در مقطــع
3274
کارشناســی رشــته مهندســی کامپیوتــر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در
پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139760330002030376مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002010066آقــای
محمــود امیــری فرزنــد حســین در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت ( 107/45یکصــد و هفــت متــر و ممیــز چهــل و پنــج) متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  1955اصلی
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از حســین افســر (توســط فاطمــه) خریــداری
کــرده اســت( .م الــف ) 5186
2ـ رأی شــماره  139760330002030778مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002002001آقــای
مســعود چالــوک فرزنــد رضــا در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده بمســاحت
( 580/55پانصــد و هشــتاد متــر و ممیــز پنجــاه و پنــج) متــر مربــع پــاک شــماره  2/157فرعــی از  1876اصلــی
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مالــک رســمی بربــر صفحــه  124دفتــر  546دارای مالکیــت
مــی باشــد( .م الــف ) 5185
3ـ رأی شــماره  139760330002029682مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002000299آقــای جعفــر
میرزاونــد فرزنــد اکبــر در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده بمســاحت ( 56پنجاه
و شــش) متــر مربــع پــاک شــماره  9فرعــی از  2166اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی/
ســند رســمی /ســند مالکیــت مشــاعی برابــر صفحــه  267دفتــر  480دارای مالکیــت مــی باشــد( .م الــف ) 5187
4ـ رأی شــماره  139760330002029464مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001658آقــای رضــا
کمالــی راد فرزنــد حســین در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
( 110یکصــد و ده) متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی
معالواســطه از محمــد اکبــرزاده خریــداری کــرده اســت( ...م الــف ) 5188
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکماه
پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بر اســاس قانــون مذکــور مانع
از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده  -ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم97/11/24 :
تاریخ انتشار اول97/11/09 :

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

2803

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت
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 رای شــماره  139760319013001125مــورخ 1397/10/25هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بافــت
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ناصــر مهــدی پــور رابــری فرزنــد عبــداهلل بــه شــماره شناســنامه 1
صــادره از رابــر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  642متــر مربــع قســمتی از پــاک  681فرعــی از
 -12اصلــی قطعــه یــک بخــش  42کرمــان واقــع در رابــر خیابــان ابوریحــان بیرونــی کوچــه شــماره  6انتهــای
کوچــه خریــداری از مالــک رســمی اقــای یوســف مهــدی پــور محــرز گردیــده اســت لــذا 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 شد.شــماره /355الــف
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/13 :

رئیس ثبت اسناد و امالک محمدمحسن قزوینی

3278

آگهی فقدان سند مالکیت

حســب درخواســت وارده بــه شــماره 97/11021/4683و –  97/11/17خانــم طاهــره جــال آبــادی
راوری مالــک ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک  403فرعــی از  -2325اصلــی واقــع در راور جــال
آبــاد خیابــان  22بهمــن کــه شــماره  5بخــش  18کرمــان بــه مســاحت  260.5متــر مربــع دارای
ســند مالیــت بــه شــماره ســریال -637127ســری ب  96صــادر و تســلیم گردیــده ضمــن تســلیم دو بــرگ
استشــهادیه محلــی مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت مزبــور مفقــود گردیــده ودر خواســت ســند مالکیــت المثنی
نمــوده اســت لــذا باســتناد مــاده  120آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی میشــود
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک فــوق الذکــر یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی
باشــد میتوانــد ظــرف مــدت  10روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک راور مراجعــه و اعتــراض
خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد واال پــس از مهلــت مذکــور ســند
مالکیــت المثنــی صــادر و تســلیم خواهــد شــد -م.الــف .173
تاریخ انتشار  :چهارشنبه 97/11/24

مرتضی کاربخش راوری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 3/4755کنگان

نظربــه اینکــه خانــم زهراباقــری باتســلیم استشــهاد محلــی مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســندمالکیت بــه شــماره
ســریال 729947د91مربــوط بــه ششــدانگ پــالک 3/4755بــه شــماره دفترامــالک 75شــماره ثبــت 9929صفحــه
182بــه نــام زهــرا باقری صادروتســلیم گردیــد مفقودگردیــده ودرخواســت صدورســندالمثنی رانموده اســت لذامراتب
طبــق مــاده 120اصالحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــالم میشــود کــه هرکس نســبت بــه ملــک موردآگهــی معامله
ای نمــوده ویامدعــی وجودســندمالکیت نزدخــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس ازانتشــاراین آگهــی بــه اداره
ثبــت اســناد وامــالک شهرســتان کنــگان مراجعــه واعتــراض خــودرا ضمــن ارائه اصل ســند مالکیــت ویاســند معامله
تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســند معاملــه ارائــه نشــود
اداره ثبــت المثنــی ســندمالکیت را طبــق مقــررات صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهدکــرد م الــف 633
تاریخ انتشارآگهی 1397/11/24

امیرحسین شعبانی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان کنگان

3296

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 3/15785کنگان

بــرگ ســبز ســواری ســایپا تیــپ131SE :رنگ:ســفید مــدل 1395:بــه شــماره موتــور5675896/M13 :وشــماره
شاســی NAS411100G1246280 :وشــماره پــالک :ایــران  925 -99ی  77مفقــود شــده واز درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد.

3279

اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب :قربانعلــی صداقــت – شــغل :آزاد – اقامتــگاه و آدرس :مجهــول المــکان – اقــای
قربانعلــی صداقــت کویشــاهی(زوج) درراســتای اجــرای حکــم شــماره  97/8/9 – 9709971310800960و
قطعیــت شــماره  97/10/18 – 970069شــعبه یکــم رشــت مبنــی بــر ثبــت طــاق بــه درخواســت همســر شــما
خانــم زهــرا شــعبان زاده ویشــگاهی از شــما پــس از رویــت آگهــی یــک هفتــه فرصــت داریــد جهــت ثبــت طــاق
بــه دفترخانــه شــماره  31طــاق رشــت واقــع در چهــارراه میکائیــل کوچــه اســتقامت مراجعــه نمائیــد.

دفترخانه شماره  31طالق رشت

چهارشنبه  24 /بهمن / 1397شماره 4206

3254

نظربــه اینکــه خانــم شــیرین نکهــت افــزا باتســلیم استشــهاد محلــی مدعــی اســت کــه یــک جلدســند مالکیــت بــه
شــماره ســریال 752004ب90مربــوط بــه ششــدانگ پــالک 3/15785بــه شــماره دفتــر امــالک 318شــماره ثبــت
51459صفحــه 261بــه نــام شــیرین نکهــت افزا صــادر وتســلیم گردیــد مفقودگردیــده ودرخواســت صدور ســند المثنی
رانمــوده اســت لذامراتــب طبــق مــاده 120اصالحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــالم میشــود کــه هرکــس نســبت بــه
ملــک موردآگهــی معاملــه ای نمــوده ویــا مدعــی وجودســندمالکیت نزدخود می باشــد ظــرف مــدت ده روزپس ازانتشــار
ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســنادو امــالک شهرســتان کنــگان مراجعــه واعتــراض خودراضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیت
ویاســندمعامله تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســندمعامله
ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســندمالکیت راطبــق مقــررات صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهدکــرد م الــف 632
تاریخ انتشارآگهی1397/11/24:

امیرحسین شعبانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان کنگان ازطرف علی فوالدی 3297

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 3/4756کنگان

نظربــه اینکــه خانــم زهــرا باقــری باتســلیم استشــهاد محلــی مدعــی اســت کــه یــک جلدســند مالکیــت بــه شــماره
ســریال 729948د91مربــوط بــه ششــدانگ پــالک 3/4756بــه شــماره دفتر امــالک 76شــماره ثبــت 10016صفحه
41بــه نــام زهــرا باقــری صــادر وتســلیم گردیــد مفقودگردیــده ودرخواســتصدور ســندالمثنی رانمــوده لذامراتب طبق
مــاده 120اصالحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــالم میشــود کــه هرکــس نســبت بــه ملــک موردآگهــی معاملــه ای
نمــوده ویامدعــی وجودســندمالکیت نزدخودمــی باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس ازانتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبت
اســنادوامالک شهرســتان کنــگان مراجعــه واعتــراض خودراضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیت ویاســند معامله تســلیم
نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســندمعامله ارائــه نشــود اداره ثبت
المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صادروبــه متقاضــی تســلیم خواهدکرد م الــف 631
تاریخ انتشارآگهی1397/11/24:

امیرحسین شعبانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان کنگان

3298

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود شــمیم آبادگــران پارســا درتاریــخ
1397/08/5بــه شــماره ثبــت  35194بــه شناســه ملــی  14007911836ثبــت
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع
عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :انجــام امــور تشــریفاتی و خدماتی ســاختمان
هــاو وموسســات اداری و تجــاری -واردات ،خریــد و فــروش مصالــح نمــای ســاختمان
ودکوراســیون داخلــی ســاختمان-مجری انــواع طــرح هــای نمــای بیرونــی و داخلــی
ســاختمان-نگهداری و اجــرای فضــای ســبز و مبلمــان شــهری-انجام کلیــه فعالیــت
هــای عمرانی(پــس از اخــذ مجوزهــای الزم) درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای
الزم از مراجــع ذیربــط درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
البــرز  -شهرســتان کــرج  -بخــش مرکــزی  -شــهر کرج-محلــه کــرج نو-بلــوار شــهید
حــدادی (کــرج نو)-کوچــه شــهید نصیری-پــالک -30طبقــه زیــر زمیــن -کدپســتی
 3138963716ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال
نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای جمــال امیــری بــه شــماره ملــی
 1754144462دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه خانــم زهــرا نظــری دارکولــی
بــه شــماره ملــی  4208531657دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت
مدیــره آقــای جمــال امیــری بــه شــماره ملــی 1754144462و بــه ســمت رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم زهــرا نظــری دارکولــی بــه شــماره ملــی
4208531657و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو 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 جمــال امیــری و زهــرا نظــری دارکولــی همراه
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 البرز ()376842
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

3237

ابالغیه

بــه تاریــخ  96/12/2آقــای عباســعلی افچنگــی بــه وکالــت خانــم شــهرزاد ربیعــی منفــرد بــه طرفیت آقــای علیرضا
کریمیــان ابدر دادخواســتی
مبنــی بــر مطالبــه وجــه بــه کاســه  9609983468900867تقدیــم شــورای حــل اختــاف  9نمــوده لــذا بــه
علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بتحریــر مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی رای مذکــور یــک نوبــت
جهــت درج در روزنامــه در صــورت اعتــراض بــه رای شــماره دادنامــه  9709983468900786مــورخ 1397/8/7
صــادره از ایــن شــورا واقــع در کرمــان بلــوار  22بهمــن بعــد از چهــارراه شــعبانیه کوچــه مجتمع قضایــی  22بهمن
اداره کل شــورا هــا مراجعــه و نســخه ثانــی را دریافــت و رای صــادره بــه مــدت  20روز از تاریــخ نشــر آگهــی در این
شــورا قابــل اعتــراض و  20روزاز ان قابــل تجدیدنظــر خواهــی در دادگاههــای عمومــی میباشــدو/

دبیر شورای حل اختالف  9کرمان

3280

بخشنامه اول دفاتر اسناد رسمی

چــون آقــای اســام ابراهیمــی فرزنــد عبدالعلــی برابــر تقاضــای وارده شــماره 7025/6557مــورخ 1397/11/16
بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه فقــدان ســند مالکیــت مصــدق شــده دفترخانــه اســناد رســمی  63اســام آبــاد
غــرب مالــک ششــدانگ پــاک  6104فرعــی از  4875فرعــی 3اصلــی ثبــت گردیــده حــال مدعــی هســتند ســند
مالکیــت آن مفقــود گردیــده اســت در اجــرای م  – 120اصاحــی قانــون ثبــت و تبصــره هــای ذیــل آن انجــام
تشــریفات صــدور ســند المثنــی اقــدام گردیــده و در فرجــه قانونــی نســبت بــه صدور ســند مالکیــت المثنــی اقدام
مــی گــردد و در صــورت ارائــه ســند آن را بــه ایــن اداره ارســال فرماییــد / 646 .م الــف1/

رئیس اداره ثبت اسناد اسالم آباد غرب محمدعباسی

3285

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  97/10/2 -139760318008003824هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســیروس محمدی کــورج فرزنــد محرمعلــی بشــماره شناســنامه  1001صادره
از حــوزه  5رودســر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  273/83مترمربــع بــه شــماره پــاک
 5481فرعــی قســمتی از پــاک  156فرعــی از ســنگ  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر در بخــش  29گیــان
خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا 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 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 1397/12/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/24 :

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  97/10/2 -139760318008003824هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
رودســر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســیروس محمــدی کــورج فرزنــد محرمعلــی
بشــماره شناســنامه  1001صــادره از حــوزه  5رودســر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه
مســاحت  273/83مترمربــع بــه شــماره پــاک  5481فرعــی قســمتی از پــاک  156فرعــی از ســنگ
 84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر در بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده
اســت .لــذا 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 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 شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/12/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/24 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

3247

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 -139760318008004224هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
رودســر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آمنــه مهــدی پــور رودســری فرزنــد ابوالقاســم بشــماره
شناســنامه  241صــادره از حــوزه رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی
بــه مســاحت  291/27مترمربــع بــه شــماره پــاک  5480فرعــی قســمتی از پــاک  790فرعــی از
ســنگ  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر در بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی محــرز
گردیــده اســت .لــذا 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 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 1397/12/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/24 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در
پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139760330002030919مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001423آقای رحیم
شــجاعی فرزنــد علــی اعظــم در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 63/42متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2378اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع
الواســطه از عبــاس کریمــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5365
2ـ رأی شــماره  139760330002030058مربــوط بــه پرونــده کاســه  1392114430002001779آقــای
حســن شــرفی فرزنــد صفرعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  60متــر مربــع پــاک شــماره  123فرعــی از  1953اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
عــادی مــع الواســطه از عالیــه احیــا داران خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5366
3ـ رأی شــماره  139760330002030836مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001205آقــای
حســین رضــا هوشــدار فرزنــد ســیف علــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت  96متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  1964اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
عــادی مــع الواســطه از ابوالفضــل قربانــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5367
4ـ رأی شــماره  139760330002020875مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002017703آقــای
محمــد آهنگــری بجنــدی فرزنــد محمدعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت  25متــر مربــع پــاک شــماره  1/149فرعــی از  1955اصلــی واقــع در بخــش دو ثبت قــم .مبایعه
نامــه عــادی مــع الواســطه از حســینعلی بیگلــری خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5368
5ـ رأی شــماره  139760330002030909مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002013614خانــم
معصومــه رضائــی فرزنــد کتابعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  63متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2217اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی
مــع الواســطه از نیازعلــی جــال پــور خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5369
6ـ رأی شــماره  139760330002030940مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002000442خانــم
مدینــه رســتمی فرزنــد یدالــه در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده بمســاحت
 167متــر مربــع پــاک شــماره  562فرعــی از  1939اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مع
الواســطه از قربانعلــی حســنی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5370
7ـ رأی شــماره  139760330002029569مربــوط بــه پرونــده کاســه  1392114430002000794آقــای احــد
رجــب زاده فرزنــد مجیــد در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 75/32متــر مربــع پــاک شــماره  164فرعــی از  1942اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی
مــع الواســطه از غامحســین زارع مهرجــردی و علــی خداشــناس خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5371
8ـ رأی شــماره  139760330002028669مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002018035آقــای
حامــد صمیمــی فرزنــد کرمعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  48/90متــر مربــع پــاک شــماره  21فرعــی از  2279اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامه
عــادی مــع الواســطه از خلیــل (شــاطریان محمــدی) خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5372
9ـ رأی شــماره  139760330002030048مربــوط بــه پرونــده کاســه  1392114430002002758آقــای
احمــد ســلیمانی پاوانــی فرزنــد عبدالــه در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  54/20متــر مربــع پــاک شــماره  1فرعــی از  2295اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
عــادی مــع الواســطه از ایــرن بیگدلــی (توســط ورثــه) خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5373
10ـ رأی شــماره  139760330002030049مربــوط بــه پرونــده کاســه  1392114430002002759خانــم
هاجــر کشــوری فرزنــد یدالــه در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده بمســاحت
 54/20متــر مربــع پــاک شــماره  1فرعــی از  2295اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع
الواســطه از ایــران بیگدلــی (توســط ورثــه) خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5374
11ـ رأی شــماره  139760330002029997مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002000996آقــای
حســینعلی کشــه فراهانــی فرزنــد احمــد در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده
بمســاحت  65متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  1955اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی
مــع الواســطه از عبــاس افســر توســط عبدالحســین خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5375
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکماه
پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بر اســاس قانــون مذکــور مانع
از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده  -ابتــکار)
تاریخ انتشار اول 1397/11/24 :تاریخ انتشار دوم1397/12/11 :

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

3283

مفقودی

ســند مالکیــت خــودروی ســواری پــژو  206مــدل  1388بــه شــماره انتظامــی  277م  39ایــران  25و شــماره
موتــور  14188036001بــه شــماره شاســی  NAAP03ED0AJ074648متعلــق بــه حمیدرضــا علــی پــور
3251
اعظمــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی وکارت ماشــین ســواری پــژو تیــپ 405 :جی.ال.ایکــس رنگ:مشــکی-متالیک
مــدل 1380:بــه شــماره موتور22528011232:وشــماره شاســی 80311193 :وشــماره پــالک :ایــران
 755 -16ص  89مفقــود شــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3286

قم

مفقودی

ســند کمپانــی وکارت ماشــین ســواری پــژو تیپ:پــارس رنگ:ســفید-روغنی مــدل 1387:بــه شــماره
موتور12487025556:وشــماره شاســی NAAN01CA38E705677 :وشــماره پــاک :ایــران  818 -16م 49
مفقــود شــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3287

قم

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

برابــر رأی شــماره  97/11/8 – 139760318020003178هیــأت 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 خانــم صدیقــه رحیمــی امرآبــادی فرزنــد محمدرحیــم
بشــماره شناســنامه  749صــادره از اراک و کدملــی  0531220567بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
محصــور بــا بنایــی احداثــی بــه مســاحت  447/83مترمربــع پــالک  2929فرعــی از  312اصلــی مفــروز و
مجــزی شــده از قطعــه  210تفکیکــی و  704فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه چابکســر بخــش 29
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی 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/الــف1095:
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/12/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/24 :

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حسین میرشکار

3243

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

برابــر رأی شــماره  97/11/8 – 139760318020003172هیــأت 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 خانــم مریــم ترابــی صوفــی املشــی فرزنــد احمــد بشــماره
شناســنامه  92صــادره از رودســر و کدملــی  6309717871بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور
بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  560/92مترمربــع پــالک  165فرعــی از  158اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از
پــالک فرعــی  18واقــع در قریــه نعمــت ســرا بخــش  29گیــالن خریــداری از خــود متقاضــی 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/الــف1094:
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/12/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/24 :

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حسین میرشکار

3244

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

برابــر رأی شــماره  97/11/8 – 9760318020003173هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی فریــدون مهــرزاد بزکویــه فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه  1صــادره از رودســر و کدملــی
 2691362329بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت  224/30مترمربع
پــالک  6فرعــی از  185اصلــی واقــع در بزکویــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتی
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/الــف1088:
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/12/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/24 :
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مفقودی

ســند فــروش خــودروی نیســان پاتــرول  4درب مــدل  1375بــه شــماره انتظامــی  351د  98ایــران  66و شــماره
موتــور  P023797Zبــه شــماره شاســی  PNV35P522357متعلــق بــه شــرکت پیــش ســاخته ســازان صبــا
3250
ارمــه بتــن مفقــود 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 رأی شــماره  97/11/7 – 9760318020003161هیــأت 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 عســکر مردانــی فرزنــد جانعلــی بشــماره شناســنامه
 1977صــادره از رودســر و کدملــی  2690387271بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
یکبــاب خانــه بــه مســاحت  311/84مترمربــع پــالک  1171فرعــی از  153اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از قطعــه  136تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع در واجــارگاه بخــش  29گیــالن خریــداری از
بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز 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/الــف1092:
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/12/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/24 :
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تاســیس شــرکت ســهامی خــاص راونــد ســازان مســتحکم غــرب
درتاریــخ 1397/11/23بــه شــماره ثبــت  17792بــه شناســه ملــی
 14008140696ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت
 -1:رشــته ســاختمان  -امــور پیمانــکاری مربــوط بــه ســاخت ســاختمانها و
ابنیــه عمومــی اعــم از چوبــی  ،آجــری  ،ســنگی  ،بتنــی و فلــزی  ،ســازه
هــای ســاختمانی  ،محوطــه هــای کوچــک  ،دیوارکشــی  ،اجــرای پیــاده
روهــا بــا اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــاح  - .رشــته راه و ترابــری  -امــور
پیمانــکاری مربــوط بــه ســاخت راه هــا نظیــر راه هــای اصلــی و فرعــی -
بزرگراههــا  ،آزادراه هــا  ،راه هــای ریلــی  ،بانــد فــرودگاه  ،سیســتم هــای
انتقــال هوایــی پایــه دار  ،تونــل هــا  ،پــل هــا  ،راههــای زیرزمینــی و سیســتم
هــای حمــل و نقــل ( تهیــه  ،نصــب  ،نگهــداری و تعمیرتجهیــزات ) و
راهــداری و عملیــات آســفالتی بــا اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــاح  - .رشــته
تاسیســات و تجهیــزات  -امــور پیمانــکاری مربــوط بــه شــبکه گازرســانی
شــهری  ،تاسیســات مکانیکــی و هیدرومکانیکــی ســدها  ،سیســتم هــای
ســردکننده ســاختمان  ،تاسیســات و تجهیــزات ســاختمان ( آب  ،گاز ،
بــرق و فاضــاب ) و انتقــال زبالــه  ،تاسیســات و تجهیــزات تصفیــه خانــه
هــای آب و فاضــاب کوچــک  ،وســایل انتقــال ( آسانســور و پلــه برقــی
و  )..سیســتم هــای خبــر و هشــداردهنده  ،تجهیــزات آشــپزخانه و ســلف
ســرویس و رختشــویخانه  ،سیســتم هــای ارتباطــی  ،شــبکه هــای رایانــه
ای ســاختمان  ،ماســه پاشــی ( سندباســت ) حفاظــت کاتــودی  ،پوشــش
( الینینــگ) ایســتگاههای پمپــاژ آب و فاضــاب کوچــک بــا اخــذ مجــوز از
مراجــع ذیصــاح  - .اجــرای پنــل هــای خورشــیدی و گازرســانی کا» بــا
اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــاح  .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای
الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود
مرکــز اصلــی  :اســتان آذربایجــان غربــی  ،شهرســتان ارومیــه  ،بخــش
مرکــزی  ،شــهر ارومیــه ،ســید اشــرفی  ،بلــوار ســربازان گمنام(بــرق) ،
خیابــان شماره[13شهیدیوســف تقــی زاده]  ،پــاک  ، 132ســاختمان واال ،
طبقــه دوم  ،واحــد  3کدپســتی  5715767786ســرمایه شــخصیت حقوقــی
عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریــال نقــدی منقســم بــه  1000ســهم
 10000ریالــی تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 10000000
ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 12054/86مــورخ
 1397/10/27نــزد بانــک ملــت شــعبه ســربازان گمنــام بــا کــد 12054
پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره خانــم شــهرزاد بحرینــی بــه
شــماره ملــی 2740900287و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای هومــن شــاهینی بــه شــماره ملــی 2741014450و بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای حامــد داداش خــان بــه شــماره
ملــی 2830729587و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال
آقــای ارهــان داداش خــان بــه شــماره ملــی 2830890914و بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
 2ســال آقــای حمیــده نعمــت خــواه بــه شــماره ملــی 2850086614و
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق
امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ،
ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســامی متفقــا بــا مدیرعامــل و رئیــس
هیئــت مدیــره و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیــر
عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل :
طبــق اساســنامه بازرســان آقــای زهــرا موذنــی حبشــی بــه شــماره ملــی
 2740830467بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای
ســعید زاده علــی بــه شــماره ملــی  2755596856بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی 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 آذربایجان غربی()377999
3304
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
(آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت :اول)

بــه اســتناد پرونــده کالســه  950131ش  5اجــرای احــکام مدنــی ،محکــوم علیــه محمــود بلــوچ ریگــی فرزنــد
مــدد محکومنــد بــه پرداخــت  1/237/631/703ریــال در حــق محکــوم لــه عبدالناصــر ریگــی فرزنــد افضــل
در وجــه نامبــرده و همچنیــن نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت بــه مبلــغ  61/881/585ریــال  ،کــه
محکــوم لــه جهــت اســتیفای حقــوق خــود بــدوا ً تقاضــای توقیــف و مزایده پــالک ثبتــی  10495اصلــی متعلق
بــه آقــای محمــود بلــوچ ریگــی را نمــوده و پــس از تشــریفات قانونــی و ارجــاع امــر بــه کارشــناس رســمی
دادگســتری بــه شــرح ذیــل مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه  :ملــک واقــع در زاهــدان خ چمــران جنوبــی حــد فاصل
چمــران  7کوچــه چمــران  9ســمت چــپ دارای انشــعاب آب و بــرق در وضعیــت موجــود بــا مصالــح بنایــی
آجــر و بلوکــی بــا ســقف تیــر آهــن و طــاق تیــری بــا نمــای ســیمانی شــامل تعــدادی اتــاق بصــورت ردیفــی
در ضلــع غربــی و در ضلــع شــرقی ملــک و ســرویس حمــام و دستشــویی و دیــوار کشــی و محوطــه ســازی بــا
کــف ســیمانی و موزاییــک فــرش مــی باشــد کــه توســط کارشناســی بــه مبلــغ  4/520/000/000ریــال تقویــم
مــی گــردد .کــه ششــدانگ آن بدیــن ترتیــب بــه فــروش خواهــد رســید بــا توجــه بــه تقاضــای فــروش ملــک از
طریــق مزایــده عمومــی و عــدم پرداخــت محکــوم بــه توســط محکــوم علیــه ایــن اجــرا قصــد دارد در روز شــنبه
1397/12/02ازســاعت  9تــا  11بــا حضــور نماینــده محتــرم دادســتان و همچنیــن محکــوم لــه در محــل اجرای
احــکام حقوقــی دادگســتری زاهــدان از طریــق مزایــده عمومــی امــوال توقیفــی محکــوم علیــه را بــه قیمــت
کارشــناس بــه فــروش برســاند .طالبیــن و خریــداران مــی تواننــد همــه روزه تــا یــک هفتــه قبــل از زمــان مزایده
از امــوال مــورد مزایــده بــا هماهنگــی ایــن اجــرا بازدیــد و در زمــان مزایــده حضــورا ً شــرکت نمایند.بدیهی اســت
امــوال مزایــده بــه کســی فروختــه خواهــد شــد کــه باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد و خریدارمــی بایســتی
مبلــغ  %10درصــدی پیشــنهادی مزایــده را فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده دادگســتری زاهــدان واریــز نمایــد
و مابقــی را ظــرف مــدت یکمــاه بــه حســاب ســپرده دادگســتری 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 تاییــد 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
هیچگونــه 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 مــی توانــد در قبــال طلــب خــود از امــوال مــورد مزایــده قبــول نمایــد.

علی تاجیان  -مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری زاهدان
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دادنامه

پرونــده کالســه 9709983810200141شــعبه 2دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان شــهرکرد تصمیــم نهایــی
شــماره  9709973810201292خواهــان بانــک رفــاه کارگــران بــا وکالــت خانــم اعظــم ایــزدی فرزنــد محمــد
بــه نشــانی اســتان چهارمحــال وبختیــاری شهرســتان ســامان ســامان خیابــان جعفــر زاده روبــه روی شــهرداری
پاساژســیماش طبقــه ســوم خوانــدگان  -1اقــای رضــا عباســی جونقانــی فرزنــد قدمعلــی بــه نشــانی اســتان
چهارمحــال وبختیــاری شهرســتان فارســان جونقــان کمربنــدی کوچــه جماعــت منــزل شــخصی  -2اقــای
فرهــاد هنرورجونقانــی فرزنــد عیــدی محمــد بــه نشــانی اســتان چهارمحــال وبختیــاری شهرســتان فارســان
شــهرجونقان میــدان امــام خ امــام خمینــی کوچــه  8متــری روبــه روی دبیرســتان دخترانــه  -3اقــای عــزت الــه
فروزنــده فرزنــد غالمحســین بــه نشــانی اســتان چهارمحــال وبختیــاری شهرســتان فارســان شــهرجونقان -4اقــای
صــادق ترابــی پــاک جونقانــی فرزنــد قاســمعلی بــه نشــانی اســتان چهارمحــال وبختیــاری شهرســتان فارســان
شــهرجونقان خیابــان انقــالب جنــب تامیــن اجتماعــی منــزل شــخصی  -5اقــای اســماعیل مرادیــان فــرد جونقانــی
فرزنــد صفرعلــی بــه نشــانی اســتان چهارمحــال وبختیــاری شهرســتان فارســان شــهرجونقان اصلــی خواســته هــا
 -1مطالبــه خســارت تاخیرتادیــه  -2مطالبــه وجــه بابــت  -3تامیــن خواســته  -4مطالبــه خســارت دادرســی
رای دادگاه درخصــوص دادخواســت اقــای  -1صــادق ترابــی پــاک جونقانــی  -2فرهــاد هنرورجونقانــی  -3رضــا
عباســی جونقانــی  -4اســماعیل مرادیــان فــرد جونقانــی  -5عــزت الــه فروزنــده بــه طرفیــت بانــک رفــاه اســتان
چهارمحــال وبختیــاری بــا وکالــت خانــم اعظــم ایــزدی بــه خواســته تجدیــد نظــر خواهــی نســبت بــه دادنامــه
شــماره 97099738100200754ایــن دادگاه نظــر بــه اینکــه درتاریــخ هــای بــه ترتیــب  97/10/13بــه تجدیــد
نظرخواهــان ردیــف اول تــا ســوم و 97/10/23بــه تجدیــد نظــر خواهــان ردیــف چهــارم وپنجــم ایــالغ شــده اســت
کــه نســبت بــه پرداخــت هزینــه دادرســی مرحلــه تجدیــد نظراقــدام نمایــد لکــن اقدامــی درایــن خصــوص بعمــل
نیــاورده اســت مســتندا بــه تبصــره  2مــاده  339آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی وانقــالب درامورمدنــی قــرار
رد دادخواســت تجدیــد نظرخواهــی وی را صــادر واعــالم مــی نمایــد رای صــادره حضــوری وظــرف مــدت بیســت
روز ازتاریــخ ابــالغ قابــل تجدیــد نظرخوایــه در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان چهارمحال وبختیــاری می باشــد2853

شعبه 2دادکاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد
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رونوشت گواهی حصروراثت

آقــای محمــد قلــی شــمس الدینی بشناســنامه شــماره  7باســتناد شــهادتنامه وگواهی فوت ورونوشــت شناســنامه
ورثــه درخواســتی بشــماره 970803تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشعارداشــته اســت کــه شــادروان محمــد
شــمس الدینــی پشــته بشناســنامه شــماره  1درتاریــخ دوشــنبه  19آذر 1397درگذشــته وورثــه وی درهنــگام
درگذشــت عبارتنــد از  -1طلعــت بهرامــی فرزنــد ظهــراب شــماره شناســنامه  205نســبت بامتوفــی مــادر -2
محمــد قلــی شــمس الدینــی پشــته فرزنــد شــاه محمــد شــماره شناســنامه  7نســبت بــا متوفــی پــدر پــس
ازتشــریفات قانونــی ومالحظــه گواهینامــه مالیــات بــرارث شــماره .ســرانجام درتاریــخ 1397/10/17دروقــت
فــوق العــاده شــعبه اول حصروراثــت شــورای حــل اختــالف آلونــی بتصــدی امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل وپــس
ازمالحظــه پرونــده کارگواهــی مــی نمایــد کــه ورثــه درگذشــته منحصربــه اشــخاص یــاد شــده دربــاال بــوده ووارث
دیگــری نــدارد ودارائــی ان روانشــاد پــس ازپرداخــت وانجــام حقــوق ودیونیکــه برترکــه تعلــق مــی گیــرد بــه
صــورت زیــر تقســیم مــی گــردد  -1طلعــت بهرامــی مــادر  1/3یــک ســوم ازکل ماتــرک  -2محمــد قلــی شــمس
الدینــی پشــته پــدر/2/3دو ســوم ازکل ماتــرک اعتبــار قانونــی ایــن گواهینامــه ازحیــث مبلــغ نامحــدود اســت این
گواهــی صرفــا جهــت درج درروزنامــه سراســری صادروفاقــد اعتبــار دیگــری اســت 2854

قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حصروراثت آلونی اسحاق علیدوستی

مفقودی
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اینجانــب طاهــره ســتاره شــناس صیقالنــی مالــک خــوروی پــژو پــارس بــه شــماره شاســی
 NAAN21CA2EH351297و شــماره موتــور  124K0542588بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای
رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت .لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور
دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج
شــهرک پیــکان شــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور
3253
طبــق ضوابــط اقــدام خواهــد شــد.

