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آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات فنــی آزمایشــگاهی بهیــن ســنج
البــرز (بــا مســئولیت محــدود) بــه شــماره ثبــت  416و شناســه ملــی
 14002553113بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده
مــورخ  1397/10/12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :تعــداد اعضــای هیئت
مدیــره منــدرج در مــاده  14اساســنامه بــه ســه نفــر اصــاح گردیــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز (1706 )442732

برابــر آراء صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان کاچــای تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان محــرز
گردیــده اســت  .لــذا مشــخصات متقاضیــان و مــاالک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی گــردد  .در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و رســید دریافــت دارنــد و پــس از اخــذ ریــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد .
آقــای عزیــز یوســفی قاســم آبــاد فرزنــد باقــر بشــماره شناســنامه  2161صــادره از رودســر بشــماره ملــی
 2690654814بصــورت  3دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بمســاحت
 1129/50مترمربــع بپــاک  695فرعــی از  222واقــع در قریــه قاســم آبــاد علیــا خریــداری از مالــک رســمی زارع
صاحــب نســق آقــای فــرج الــه یوســفی
آقــای ســید جــال میــر حســینی رود بــارک فرزنــد ســید اســماعیل بشــماره شناســنامه  246صــادره از رودســر
بشــماره ملــی  6319398027بصــورت  3دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بر بنــای احداثی
بمســاحت  1129/50مترمربــع بپــاک  695فرعــی از  222واقــع در قریــه قاســم آبــاد علیــا خریــداری از مالــک
رســمی زارع صاحــب نســق آقــای فــرج الــه یوســفی
بدیهی است در صورت انقضای مهلت مقرر آگهی و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد گردید.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1398/02/04 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/01/21 :
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آگهی فقدان سند مالکیت 2176/140

نظربــه اینکــه اقــای حســن نیــرو باتســلیم دوبــرگ استشــهاد گواهــی شــده مدعــی اســت کــه ســندمالکیت
ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک 2176/140واقــع درروســتای زیــارت بخــش 5بــه شــماره 958713بــه
نــام مشــارالیه صــادر ســپس بــه علــت جابجایــی مفقودگردیــده اســت وپــس از جســتجوی کامــل یافــت
نگردیــده اســت مراتــب طــی بخشــنامه ی مــورخ 1397/12/26بــه کلیــه دفاتــر اسنادرســمی سراســر
کشــور ابــاغ گردیــد لــذا دراجــرای تبصــره یــک اصاحــی ماده120ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب
جهــت اطــاع عمــوم اگهــی مــی شــود تاهرکــس مدعــی انجــام معاملــه یاوجــود ســندمالکیت نزدخــود
مــی باشــد ظــرف مــدت 10روز ازتاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــودرا کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم
دارد درغیرایــن صــورت پــس ازســپری شــدن مــدت مقــرر قانونــی وعــدم واخواهــی ســندمالکیت المثنــی
بــه نــام مالــک صــادر خواهدشــد وســندمالکیت قبلــی بــه شــماره ســریال 958713ازدرجــه اعتبــار ســاقط
تاریــخ انتشــار98/2/4:
خواهــد شــد .م الــف131

علی زنگنه نژاد -رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی
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آگهی حصر وراثت

آقــای نــادر ســلیمان زاده فرزنــد اســد الــه متولــد  1359بشــماره ملــی  4939877361صــادره از چایپــاره
بــه اســتناد استشــهادیه و گواهــی فــوت و رونوشــت اطاعــات شناســنامه ورثــه ،در خواســتی بــه شــماره
 980028ش  .ح شــعبه ســوم چایپــاره تقدیــم شــورا نمــوده و اعــام داشــته شــادروان اســداله ســلیمان
زاده بــه شــماره شناســنامه  6صــادره از چایپــاره در تاریــخ 1385/01/29فــوت نمــوده اســت و آخریــن
اقامتــگاه دائمــی متوفــی شــهرچایپاره بــوده و ورثــه حیــن الفــوت عبارتنــد از -1 :شــهرام ســلیمان زاده
ش .م  4939919651صــادره از چایپــاره متولــد  1363نســبت پســر متوفــی  -2قــادر ســلیمان زاده
ش .م  4939699463صــادره از چایپــاره متولــد  1357نســبت پســر متوفــی  -3نــادر ســلیمان زاده ش
 .م  4939877361صــادره از چایپــاره متولــد  1359نســبت پســر متوفــی -4عــادل ســلیمان زاده ش .
م 4939699382صــادره از چایپــاره متولــد  1349نســبت پســر متوفــی  -5ناهیــده ســلیمان زاده ش.
م  4939699471صــادره از چایپــاره متولــد  1357نســبت دختــر متوفــی  -6حمیــده ســلیمان زاده ش
 .م  4939699803صــادره از چایپــاره متولــد  1360نســبت دختــر متوفــی  -7مــارال ســلیمان زاده ش
 .م  4939699137صــادره از چایپــاره متولــد  1346نســبت دختــر متوفــی  -8مهلقــا ســلیمان زاده ش
 .م  4939699447صــادره چایپــاره متولــد  1352نســبت دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی در خواســت مزبــور را بــه اســتناد مــاده  361قانــون امــور حســبی در یــک مرتبــه و در مــدت
یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف شــعبه ســوم چایپــاره تقدیــم دارد
واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه
اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چایپاره حسین زاده

1665

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز ســواری پرایــد  GTXIرنــگ نقــره ای مــدل  1385بــه شــماره موتــور 1577492
و شــماره شاســی  S1412285226929و شــماره پــاک ایــران  678 – 16ق  64مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم
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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  139760301051004661هیــأت 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 علــی عطایــی آقجــه لــو فرزنــد ســلیم بشــماره شناســنامه 3صادره از مشــکین شــهر در ششــدانگ
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 80/15مترمربــع پــالک  1460فرعــی از  48اصلــی واقــع قرچــک خریــداری از
مالــک رســمی آقــای منوچهــر تبریزیــان میانــدوآب محــرز گردیــده اســت  .لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی
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 9042 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/1/19 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1398/2/3 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ رضا النچری

1036

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  139760301051004627هیــأت 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 عزیــزه ندائــی مغانلــو فرزنــد تــوز آقــا بشــماره شناســنامه  18صــادره ازنیــر در
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  79/97مترمربــع پــالک  14992فرعــی از  53اصلــی واقــع قرچــک
خریــداری در ازای ســهم مشــاعی 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 9067 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/1/19 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1398/2/3 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ رضا النچری
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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  139760301051004859هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک قرچــک تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقــای افضــل غفــاری گــزور فرزنــد مرســل بشــماره شناســنامه 229صــادره از خلخــال در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  46/80مترمربــع پــالک  1722فرعــی از  49اصلــی واقــع قرچــک خریــداری در
ازای ســهم مشــاعی 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 نمایند.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد .م/الــف 9086 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/1/19 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1398/2/3 :
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف ثبت اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی

برابرآراءهیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی
مســتقردرواحدثبتی شهرســتان کوثرتصرفــات مالکانــه وبالمعــارض متقاضیــان محرزگردیــده است.لذامشــخصات
متقاضیــان وامــالک موردتقاضابــه شــرح زیربــه منظوراطــالع عمــوم دردونوبــت بــه فاصلــه  15روزآگهــی
میشــوددرصورتی کــه اشــخاص نســبت به صدورســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ
انتشــاراولین نوبــت آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه اداره ثبــت اســنادوامالک محــل تســلیم وپــس
ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .
ردیــف  -1خانــم اکــرم رحمتــی کیــوی فرزنــد بهــروز بــه شــماره شناســنامه 4081صــادره از تهــران بــه شــماره
ملــی 0074494279در ششــدانگ یــک بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 226/50متــر مربــع از پــالک شــماره
82اصلــی واقــع در گیــوی علیــا بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
حــاج احمــد قنبــری
ردیــف -2آقــای محمــد حســین یــاری فرزنــد بیــت الــه بــه شــماره شناســنامه 3صــادره از خلخــال بــه شــماره
ملــی 5669698258در ششــدانگ یــک بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 1081/82متــر مربــع از پــالک شــماره
-70اصلــی واقــع درقریــه آقبــاش بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
صفــر علــی صادقــی
ردیــف -3آقــای ضیغــم رضائــی نــی فرزنــد نورالــه بــه شــماره شناســنامه 31صــادره از کوثــر بــه شــماره ملــی
5669955269در ششــدانگ یــک بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 532متــر مربــع قســمتی از پــالک شــماره
هــای 25و27فرعــی از - 115اصلــی واقــع در قریــه نــی احمــد بیــک بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر
خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی وراث مرحمــت رضائــی
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت
صادرخواهدشــد .م الــف5/109 :
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز دو شنبه مورخ  1398/1/19تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز چهارشنبه مورخ 1398/2/4

بهروز شکوری  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان کوثر

اجرائیه

مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهم نــام مهــدی نــام خانوادگــی وظیفــه نــام پــدر صفرعلــی نشــانی اردبیــل _پــارس
آبــاد _روســتای اولتان مشــخصات محکــوم علیــه /محکــوم علیهم نــام هــادی نــام خانوادگــی بایرامــی نــام پــدر
ابوالقاســم نشــانی مجهــول المکان مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم له/محکــوم لهم محکــوم
بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9810094516900058و شــماره دادنامــه مربوطــه
9709974516900530محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 30/000/000یــال از بابــت اصل خواســته
و مبلــغ  505/000ریــال از بابــت هزینــه دادرســی مطابــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور
چــک تــا روز وصــول برمبنــای نــرخ تــورم اعامــی از ناحیــه بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران کــه در واحــد
اجــرای احــکام مدنــی احتســاب خواهــد شــد در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد و پرداخــت نیــم عشــر بــه
مبلــغ  1/525/250ریــال در حــق صنــدوق دولــت ،رای صــادره غیابــی و ابــاغ قانونــی اســت .م الــف 9306

مسئول دفتر شعبه  9شورای حل اختالف شهرستان پارس آباد مینایی
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دادنامه

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حمید میرشکار

آگهی
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خواهــان :بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران بــه مدیریــت آقــای محمــد بــادی چوالبــی و وکالــت معصومــه
علیدوســت آدرس :رشــت – خ مطهــری روبــروی کلینیــک فارابــی – ک تقــی زاده اولیــن بــن بســت ســمت
راســت – دفتــر وکالــت خوانــدگان -1 :عبــاس عــزت بخــش ســیا ابــا ترکــی فرزنــد رضــا  -2محســن رمــزی
چماچایــی فرزنــد جعفــر آدرس مجهــول المــکان خواســته :صــدور حکــم مبنــی بــر محکومیــت خوانــدگان بــه
نحــو تضامنــی بــه پرداخــت  20045584ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته بــه انضمــام خســارت تاخیــر از تاریــخ
موصــوف لغایــت اجــرای کامــل حکــم و کلیــه خســارات قانونــی تاریــخ  96/9/29در وقــت فــوق العــاده جلســه
شــعبه  20شــورای حــل اختــاف رشــت متصــدی قاضــی امضــاء کننــده ذیــل تشــکیل و پرنــده  960902تحــت
نظــر اســت بــا عنایــت جمعیــع اوراق و محتویــات پرونــده و ماحظــه نظــر بــه مشــورتی و اعضــاء محتــرم شــورا
ختــم رســیدگی را اعــام بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور اعــاده نمایــد.
«رای قاضی شورا»
در خصــوص دعــوای خواهــان بانــک قــرض الحســنه بــه مدیریــت آقــا محمــد بــادی چوالبــی بــه وکات معصومــه
علیدوســت بطرفیــت خوانــدگان  -1عبــاس عــزت بخــش ســیا ابــا ترکــی فرزنــد رضــا  -2محســن رمــزی چماچایــی
فرزنــد جعفــر بــه خواســته تقاضــای صــدور حکــم مبنــی بــر محکومیــت خوانــدگان بــه نحــو تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ
 20/045/584ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته بــه انضمــام خســارت تاخیــر روزانــه از تاریــخ موصــوف از تاریــخ موصــوف
لغایــت اجــرای کامــل حکــم و کلیــه خســارات قانــون اعــم از حــق الوکالــه و هزینــه دادرســی طبــق تعرفــه هــا بررســی
جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده و ماحظــه نظریــه مشــورتی اعضــاء محتــرم شــورا بــا توجــه بــه قــرار داد قــرض الحســنه
اعطایــی شــماره  253بتاریــخ  93/9/11کــه بــه امضــاء وام گیرنــده و ضامــن رســیده و خوانــدگان بــه لحــاظ مجهــول
المــکان بــودن و نشــر آگهــی در روزنامــه کثیــر االنتشــار بــازار و ســرمایه مــورخ  97/10/11بــا وصــف ابــاغ قانــون در جلســه
معینــه شــورا حضــور نیافتــه و الیحــه دفاعیــه ای مبنــی بــر برائــت زمــه خویــش ارائــه نمــوده انــد و همچنیــن بــا توجــه به
اســتعام جوابیــه واصلــه شــماره  406ح  97/6400/تاریــخ  97/12/6میــزان مدیــر نیــت خوانــدگان تــا تاریــخ  97/12/6بــه
مبلــغ  13/659/021ریــال اعــام شــده اســت .لــذا مســتندا  519-198و  522قانــون آیئــن دادســی دادگاه هــای عمومــی و
انقــاب در امــور مدنــی و مــواد  1301-1292-1291-1288-1286-1284قانــون مدنــی و مــواد 25-19-18-9و  22قانون
شــورای حــل اختــاف مصــوب ســال  1394دعــوای خواهــان را مقــرون بــه صحــت داشــته و حکم بــه محکومیــت تضامنی
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ  20/045/584ریــال اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ  96/8/9لغایــت اجرای
کامــل حکــم قابــل محاســبه در اجــرای احــکام شــورای حــل اختــاف هزینــه دادرســی بــه مبلــغ 585/000ریــال و حــق
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد رای صــادره غیابــی بــوده و بــه مــدت  20روز پــس
از ابــاغ تابــع واخوایــی در ایــن شــعبه  20روز پــس از آن قابــل اعتــراض در محاکــم عمومــی حقوقــی رشــت مــی باشــد.
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قاضی شورای حل اختالف رشت

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  1397/11/10- 139760318008004372هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی محمــد علــی محمدیــان چافجیری فرزند اســمعیل بشــماره شناســنامه 4
صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قعطــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  5007متــر مربــع به
شــماره پــاک  5535فرعــی قســمتی از پــاک  556فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــان خریــداری از
مالــک محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع 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 بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت 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  :روز چهارشنبه  98/02/04تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/02/ 18
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1674

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 رای شــماره  1397/11/25- 139760318008004575هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی واراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی مســلم وفائــی جلیســه فرزنــد مرحــوم عیســی بشــماره شناســنامه 339
صــادره از رودســر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  533/65متــر مربــع بــه
شــماره پــاک  5533فرعــی قســمتی از پــاک  607فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــان خریــداری
از مالــک رســمی (ســازمان امــوال و امــاک) محــرز گردیــده  .لــذا بــه منظــور اطــاع 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 داد خواســت 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  :روز چهارشنبه  98/02/04تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/02/ 18
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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 رای شــماره  1397/11/25- 139760318008004589هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه ملــک رودســر تصرفات
مالکانــه بــا معــارض متقاضــی مجتبــی نــوروزی گوابــر فرزند احمــد بــه شــماره شناســنامه  2680070364صادره
از حــوزه  5رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  241/27متــر مربع
بــه شــماله پــاک  5534فرعــی قســمتی از پــاک  607فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــان خریــداری
از مالــک رســمی (ســازمان امــوال و امــاک ) محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع 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 به ایــن اداره تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت 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  :روز چهارشنبه  98/02/04تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/02/ 11
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در راســتای اجــرای مقــاد نیابــت اعطایــی از دادگســتری شهرســتان اردبیــل و شــماره پرونــده  970712شــعبه
اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای نقــی صدرائــی فرزنــد رســول محکــوم
اســت بــه پرداخــت  409/345/823ریــال در حــق آقــای صابــر ســلیمی و بــه مبلــغ  11/000/000بابــت نیم عشــر
دولتــی و در راســتای اجــرای پرونــده ملــک بــه مشــخصات ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در جهــت
تادیــه محکــوم بــه ملــک موصــوف در تاریــخ  1398/02/14ســاعت  9.30صبــح در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام
مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر ُآســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه از
بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد فروختــه خواهــد شــد
 10در صــد مبلــغ پیشــنهادی از برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــارالیه مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک
مــاه نســبت بــه پرداخــت مــا بقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر اینصــورت  10درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق
دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد متقاضیــان مــی توانند در صــورت تمایــل  5روز قبــل از موعــد مزایده
بــه دفتــر شــعبه مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم گــردد.
مشــخصات ملــک موضــوع فــروش :ملــک مــورد نظــر مطابــق مبایعــه نامــه ابــرازی بــه شــماره  24619مــورخ
 1392/02/30بنــگاه معاماتــی مســکن آشــیانه عبــارت اســت از یــک قطعــه زمیــن به مســاحت  1000متــر مربع
(بصــورت قولنامــه ای ) واقــع در پــاک ثبتــی  8/2268اصلــی بخــش  32گیــان توســط فروشــنده آقــای نقــی
صدرائــی بــه خریــدار رســول صدرائــی فروختــه شــده اســت اعیانــی موجــود عبــارت اســت از یــک باب ســاختمان
نیمــه کاره احداثــی بــا اســکلت بتنــی کــه در حــد اجــرای فونداســیون ســقف اول و ســتون طبقه دوم به مســاحت
زیــر بنــای تقریبــی  100متــر مربــع مــی باشــد ملــک محصــور بــا دیــوار بلــوک ســیکانی بــوده و بوســیله درب
فلــزی ماشــین رو بــه کوچــه محــدود مــی باشــد ارزش ملــک عبــارت اســت  1/500/000/000ریــال معــادل صدو
پنجــاه میلیــون تومــان از نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری تعییــن گردیــده اســت الزم بــه ذکــر اســت کلیــه
هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار بــود
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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 رای شــماره  1397/11/25- 139760318008004578هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی حــوا غــام پــور چفلــی فرزنــد حیــدر علــی بــه شــماره شناســنامه 1406
صــادره از الهیجــان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  533/65متــر مربــع
بــه شــماره پــاک  5533فرعــی قســمتی از پــاک  607فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــان خریــداری از
مالــک رســمی (ســازمان امــوال و امــاک ) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می
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 داد خواســت 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  :روز چهارشنبه  98/02/04تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/02/ 18

برابــر رای شــماره  1397/10/24- 139760318008004146هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی مجیــد رنجکــش فرزنــد غامرضــا بشــماره شناســنامه
 6صــادره از حویــق در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  174/77متــر
مربــع بــه شــماره پــاک  5536فرعــی قســمتی از پــاک  607فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــان
خریــداری از مالــک رســمی (ســازمان امــوال و امــاک) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع 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 داد
خواســت 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  :روز چهارشنبه  98/02/04تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/02/ 18

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان بوشهر
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کنگان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمیآگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر حسنعلی پاک مهر

1675

برابــر رأی شــماره  97/12/5-1397760317001005681هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز تصرفــات مالکانه
و بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید عبدالکریــم هاشــمی فرزنــد ســید عیســی بشــماره شناســنامه  2893صــادره
از اهــواز بــه شــماره ملــی  1757746226نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  428/40متــر
مربــع در قســمتی از پــالک  60باقیمانــده بخــش  9اهــواز خریداری شــده از ســهمی آقای ســید عیســی هاشــمی
احــدی از وراث ســید کریــم (مالــک رســمی) کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد
تقاضــا و انتقــال ملــک مــع الواســطه و طــی ارائــه قولنامــه عــادی بــه بنــام متقاضی داشــته  ،محــرز گردیده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد 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 مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد  .بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .ضمنـاً صــدور ســند مالکیــت
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .شــماره م/الــف5/38 :
(تاریخ انتشار نوبت دوم)98/2 /4 :
(تاریخ انتشار نوبت اول )98/1/19:

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز -اکبر افشین

1084

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  1397/12/18 – 139760318017006073هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رضوانشــهر تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای جهاندوســت گلــرخ قربانــی در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطه مشــتمل
بــر مغــازه بــه مســاحت  154مترمربــع پــالک  1041فرعــی از  -50اصلــی مجــزی شــده از پــالک  76واقــع در
قریــه پونــل بخــش  27گیــالن خریــداری از نســق انــام ا ..مــژده محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور 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 1398/2/4 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/1/20 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رضوانشهر ـ جعفر عبادی

1100

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 139760318017006106و  – 139760318017006108مورخــه  1397/12/19هیــأت موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک رضوانشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای هرمــز خواســت و خانم ســیده رقیــه صالح در ششــدانگ
یــک بــاب مغــازه و محوطــه بطــور مشــاعا بالســویه بــه مســاحت  201مترمربــع پــالک  811فرعــی از  -13اصلــی مجزی
شــده از پــالک  328واقــع در قریــه الــکام بخــش  27گیــالن خریــداری از مالکیــت محمــد قاســم مقدمی محــرز گردیده
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 آگهی بــه مدت
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 وصول
اعتــراض یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1398/2/4 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/1/20 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رضوانشهر ـ جعفر عبادی

1101

اداره کل ثبت اسناد وامالک 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 شــماره 139660324006000652هیــات اول /موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقر درواحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کنــگان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی اقــای /حیــدر آذریــار فرزنــد غــالم بشــماره شناســنامه 612صــادره ازکنــگان دریــک بــاب خانــه /بــه
مســاحت 200مترمربــع مفــروز ومجــزی شــده ازپــالک 491فرعــی از3اصلــی واقــع درکنــگان خریــداری از مالــک
رســمی بنیــاد مســتضعفان محــرز گردیــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روز
آگهــی میشــوددرصورتی کــه اشــخاص نســبت به صدورســند مالکیــت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند
ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود رابــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذرســید ظــرف
مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشــد م الــف 15
تاریخ انتشارنوبت دوم1398/2/4:
تاریخ انتشارنوبت اول1398/1/20:

امیرحسین شعبانی  -رئیس ثبت اسناد وامالک کنگان

مفقودی زنجان

1103

برگــه ســبز خــودروی ســواری ســمند ال ایکــس مــدل  88بــه شــماره پــالک  176 –87ج  81و شــماره موتــور
 12488177481و شــماره شاســی  212171بنــام النــاز کــوزه گــری ابهــر مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار
1694
ســاقط مــی باشــد.
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برابــررای شــماره 139660324006000656هیــات اول/موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقر درواحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کنــگان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی اقــای احمــد اذریــار فرزنــد حیــدر بشــماره شناســنامه 3560029279صــادره ازکنــگان دریک بــاب خانه
بــه مســاحت 200متــر مربــع مفــروز ومجــزی شــده ازپــالک 491فرعــی از 3اصلــی واقــع در کنــگان خریــداری
ازمالــک رســمی بنیادمســتضعفان محرزگردیــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه
15روزآگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته
باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس
ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت
صادرخواهدشــد م الــف 17
تاریخ انتشارنوبت دوم1398/2/4:
تاریخ انتشارنوبت اول1398/1/20:

امیرحسین شعبانی  -رئیس ثبت اسناد.امالک کنگان

رئیس ثبت اسناد امالک سنگر سید روشن اقا زاده

برابــررای شــماره 139760324006000570هیــات اول /موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقر درواحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کنــگان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی اقــای حســن رســولی فرزندعلــی بشــماره شناســنامه 52صــادره ازکنــگان دریــک بــاب ســاختمان بــه
مســاحت 21.26مترمربــع مفــروز ومجــزی شــده ازپــالک 24935فرعــی از3اصلــی واقــع درکنــگان خریــداری
ازمالــک اقــای عبدالرســول طهماســبی کنگانــی محرزگردیــده اســت لذابــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب دردونوبت
بــه فاصلــه 15روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم
وپــس اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــودرا به مراجــع قضایــی تقدیم
نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت
صادرخواهدشــد م الــف 20
تاریخ انتشارنوبت دوم1398/2/4:
تاریخ انتشارنوبت اول1398/1/20:

امیرحسین شعبانی  -رئیس ثبت اسنادوامالک کنگان

1105

آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم

در راســتای اجــرای مفــاد نیابتــی اعطائــی از دادگســتری گرگانــرود و شــماره پرونــده  970537شــعبه
اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای ســجاد اســدی فرزنــد محمــد
حســن محکــوم اســت بــه پرداخــت  26/260/750ریــال در حــق شــرکت میــوه پــرور بانــی ســهامی خــاص
بــه مدیــر عاملــی مهــدی صالحــی زاده نویــری و در راســتای اجــرای پرونــده امــوال بــه مشــخصات ذیــل
توقیــف و ارزیاببــی گردیــده اســت لهــذا در جهــت تادیــه محکــوم بــه امــوال موصــوف در تاریــخ 1398/02/09
ســاعت  09:00در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده
فــروش خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع وبــه کســی کــه باالتریــن قیمــت
را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی از بنــده مزایــده فــی المجلــس
اخــذ ومشــارالیه مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه اقــدام
در غیــر اینصــورت  10درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد .
متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه مراجعــه تــا موجبــات
بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم گــردد .مشــخصات اموالــب موضــوع فــروش  -1کفپــوش فانتــزی مقــدار 25
مترمربــع (یــک رول) جمــع کل  15/000/000ریــال  -2پارکــت واریــو  5/53مترمربــع ( 3بســته) جمــع کل
 3/318/000ریــال  -3پارکــت وینــی فلکــس  16/52مترمربــع ( 7بســته)جمع کل  21/475/000ریــال
ارزش مــوارد  3-2-1عبــارت اســت از  39/794/000ریــال از نظــر کارشــناس دادگســتری تعییــن گردیــده
اســت الزم بــه ذکــر اســت کلیــه هزینــه هــای نقــل وانتقــال بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا – شهرام سلیم زاده 1170

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

برابــر رای شــماره  97/12/19 – 9760318020003724هیــات 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 آقــای عبدالــه بابائــی میانــده فرزنــد علــی اصغــر بشــماره شناســنامه  633صــادره از
رودســر و کــد ملــی  2690552620بصــورت ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکباب ســاختمان
بــه مســاحت  286/72مترمربــع پــالک  837فرعــی از  309اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از اعیــان پــالک  1و 2
فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه هلوکلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالک رســمی وراث افراســیاب زاده
امیــری 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 طبق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1398/02/04 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/01/21 :

1172

1673

آگهی ابالغ اجرائیه به خانم حشمته شماعی فرزند  :حسن به شماره ملی
 1189509539بنشانی قرچک – باقر آباد – قشالق اول – بلوار ابوذر – نواب
صفوی – نبش کوچه شهید فندوق پالک 13

بدیــن وســیله بــه خانــم حشــمته شــماعی فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی  1189509539و بــه شــماره شناســنامه
شــماره  151صــادره از اردســتان ســاکن :قرچــک – باقــر آبــاد – قشــاق اول – بلــوار ابــوذر – نــواب صفــوی – نبــش
کوچــه شــهید فنــدوق پــاک  13بــه عنــوان ورثــه مرحــوم مهــدی ســرایی ابــاغ مــی شــود کــه خانــم نیلوفــر نــوری
جهــت وصــول تعــداد  125عــدد ســکه طــای تمــام بهــار آزادی بابــت مهریــه خــود بــه اســتناد مهریــه منــدرج در
ســند ازدواج شــماره  20487مــورخ  1391/07/20دفتــر ازدواج شــماره  6قرچــک علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و
پرونــده اجرائــی بــه کاســه ( 139804001109000007شــماره بایگانــی اجــرا  )9800011در واحــد اجــرای اســناد
رســمی ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ  1398/01/19مامــور ابــاغ پســت قرچــک  ،محــل اقامــت
شــما به شــرح متن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار بــه شــماره وارده 139805001109000062
مــورخ  1398/01/31طبــق مــاده  18آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه ققــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیر
االنتشــار محــل آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی
گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد ،عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت-9126 .م  /الــف

رئیس ثبت اسناد امالک قرچک رضا النچری

1685

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ســواری زانتیــا رنــگ ســفید مــدل  1386بــه شــماره
موتــور  733875و شــماره شاســی  S1512286162132و شــماره پــاک ایــران  322 – 44م  41مفقــود گردیــده
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

1688

مفقودی

بــرگ ســبز پرایــد  SE 131رنــگ ســفید روغنــی مــدل  1395به شــماره موتــور  135676283و شــماره شاســی
 4111001246493و شــماره پــاک ایــران  685 – 78م  77مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد

قم

1689

مفقودی

دفترچــه مهمــات مربــوط بــه ســاح شــکاری گلولــه زنــی کالبیــر  7/92بــه شــماره ســاح 1876مــدل  5تیــر
گلنگدنــی ســاخت چــک بــه نــام محمــد عمــر شــه بخــش مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 1696 .

آگهی مزایده (نوبت اول)

شــرکت تعاونــی عــام ســیمان زرینــه شــاهین دژ (درحــال تصفیــه) در نظــر دارد ششــدانگ اعیانــی یــک
بــاب ســاختمان مســکونی باقیمانــده از پــاک  1514واقــع در شــاهین دژ خیابــان شــمس تبریــزی
دفتــر شــرکت ســیمان زرینــه بمســاحت  227متــر مربــع و زیــر بنــا  307/19متــر مربــع بــه ارزش پایــه
 4148165000ریــال معــادل چهارصــدو چهــارده میلیــون و هشــتصد و شــانزده هــزار هــزارو پانصــد
تومــان کــه بــر اســاس نظریــه هیئــت ســه نفــره کارشناســان رســمی دادگســتری شــاهین دژ طــی نامــه
مورخــه  97/12/29اعــام گردیــده از طریــق مزایــده عمومــی بــا شــرایط زیــر واگــذار نمایــد:
متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ نشــر آگهــی حداکثــر تــا تاریــخ  98/2/14ضمــن بازدیــد از موقعیــت و
شــرایط ملــک مذکــور مبلــغ دویســت میلیــون ریــال ( معــادل بیســت میلیــون تومــان) ودیعــه شــرکت
در مزایــده بــه حســاب جــاری شــماره  6409094091نــزد بانــک ملــت شــعبه شــاهین دژ واریــز و فیــش
مربوطــه را بــه همــراه درخواســت خــود حداکثــر تــا آخــر وقــت اداری مورخــه  98/2/15بــه دفتــر
شــرکت ســیمان تحویــل و رســید دریافــت نماینــد( .در صــورت نیــاز بــا شــماره  09141820085آقــای
محمدیــان تمــاس گرفتــه شــود )
شرایط:
درخواست خود را در پاکتهای در بسته و بدون قلم خوردگی تحویل دفتر شرکت سیمان زرینه نمایید.
 - 2بازگشــایی پاکتهــای دریافتــی جهــت تعییــن برنــده مزایــده در دفتــر شــرکت در مورخــه  98/2/16راس
ســاعت  10صبــح بــا حضــور شــرکت کننــدگان در مزایــده صــورت خواهــد گرفــت.
-3پــس از اعــام برنــده در مزایــده هشــتاد درصــد از کل مبلــغ حداکثــر تــا تاریــخ  98/2/25در موقــع تنظیــم
مباینامــه از برنــده مزایــده در وجــه شــرکت درافــت و مابقــی در موقــع تنظیــم ســند در دفتــر خانــه اســناد
رســمی واریــز نماینــد.
-4هزینه های درج آگهی مزایده و نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد.
-5در صورت انصراف نفر اول برنده سپرده وی بنفع شرکت ضبط خواهد شد.
-6هیئــت تصفیــه شــرکت تعاونــی ســیمان زرینــه شــاهین دژ(درحــال تصفیــه) در رد یا قبــول پیشــنهادات مختار
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مــی باشــد( .هیئــت تصفیــه شــرکت تعاونــی عام ســیمان زرینــه شــاهین دژ (درحــال تصفیــه)

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

برابــر رای شــماره  97/12/19 - 9760318020003723هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای قاســم علــی زاده فرزنــد ســلطان بشــماره شناســنامه  9409صــادره از شوشــتر و
کــد ملــی  1880919168بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت
 300مترمربــع پــالک  513فرعــی از  303اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  3046فرعــی از اصلــی مذکــور
واقــع در قریــه هرابترلپاســر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین کروبــی 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 .بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1398/02/04 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/01/21 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حمید میرشکار
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان بوشهر
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک کنگان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمیآگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حمید میرشکار

برابــر رای شــماره  97/12/19- 139760318018004964هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض
متقاضــی آقــای مصطفــی عاقــل گلســرکی فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه  279در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و
محوطــه بــه مســاحت  285/47متــر مربــع بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــاک  1فرعــی از  27اصلــی واقــع
در قریــه گلســرک بخــش  12گیــان کــه بــرای آن شــماره  177فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،خریــداری از مالــک
رســمی حســن عاقــل گلســرکی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند
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 داد خواســت 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  :روز چهارشنبه  98/02/04تاریخ انتشار نوبت دوم98/02/ 19:
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«آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول»

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر حسنعلی پاک مهر

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

برابــر رای شــماره  97/11/15 – 9760318020003285هیــات 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 آقــای حجــت غــالم پورواجــاری فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه  7صــادره از
رودســر و کــد ملــی  26913395بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه محصور بــه مســاحت  300مترمربع
پــالک  1174فرعــی از  153اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــات  1396و  1397از اصلــی مذکــور واقــع در
قریــه واجــارگاه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی 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 1398/02/04 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/01/21 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حمید میرشکار
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  97/9/26 – 9760318020002579هیــات 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 آقــای رحیــم محمدیــان درســنکی فرزنــد امــان الــه بشــماره شناســنامه  194صــادره از
رودســر و کــد ملــی  6319576561بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن با بنــای احداثی بــه مســاحت 309/43
مترمربــع پــالک  1175فرعــی از  153اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قســمتی از قطعــه  379تفکیکــی از اصلــی
مذکــور واقــع در واجــارگاه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی گردیــده اســت .برابــر فــرم
قــرارداد شــماره  1395/3/29 – 94/2/12/1/2065لــذا 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 1398/02/04 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/01/21 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حمید میرشکار
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  97/12/19 – 9760318020003719هیــات 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 افســانه نــوری فرزنــد رحمت الــه بشــماره شناســنامه  4055صــادره از تهران
و کــد ملــی  0067925839بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت /50
 274مترمربــع پــالک  435فرعــی از  313اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  60تقکیکــی از اصلــی مذکــور
واقــع در قریــه ســورخانی بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی گردیــده اســت .برابــر
قــرارداد شــماره 1395/8/19 – 94/2/12/7/144396لــذا 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 1398/02/04 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/01/21 :
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مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز ســواری پــژو  GLXرنــگ نقــره ای مــدل  1390بــه شــماره موتــور 12490089971
و شــماره شاســی  NAAM11CA6BK434566و شــماره پــالک ایــران  529 – 66ل  34مفقــود گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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