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برابــر ماده121آییــن اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا وبــه موجــب شــماره پرونــده 8904003142000019/1وشــماره بایگانــی  8900019امــاک مــورد وثیقــه بشــرح ذیــل موضــوع ســند رهنــی شــماره 86/12/11-102900
تنظیمــی دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره 26گرمــی از طریــق مزایــده بفــروش میرســد .
-1ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تاسیســات دامــداری بشــماره پــاک 439فرعــی از  74اصلــی واقــع در قریــه اینــی علیــا بخــش  20اردبیــل بمســاحت  7842متــر مربــع بــا حــدود و مشــخصات شــماال  :در دو ضلــع
بطولهــای  58/50متــر و  10/30متــر مرزیســت اشــتراکی بــا ملکــی خــود متقاضــی شــرقا  :بطولهــای  37متــر و 77/50متــر و  21/50متــر و  10/50متــر مرزیســت بــه راه مــزارع جنوبــا  :اول از جنــوب بــه شــمال بطــول
 37/20متــر دوم از شــرق بغــرب بطــول  43/80متــر مرزیســت بزمیــن زراعــی خداقلــی شــفقتی از پــاک مزبــور غربــا  :اول بطــول  1/80متــر بــا زمیــن زراعــی امیــر نظــری دوم بطــول  42متــر ســوم بطــول 38/50
متــر چهــارم بطــول  20متــر پنجــم بطــول  15/20متــر مرزیســت بزمیــن مزروعــی اکــرم مهــر نیــا خلیــل نظــری و جعفــر عبــادی جزئــی از پــاک مزبــور بشــرح ذیــل  17865دفتــر جلــد  122صفحــه  544بنــام آقــای
محمــد علــی قنبــری اینــی علیــا ثبــت صــادر و تســلیم شــده ســپس برابــر ســند رســمی شــماره هــای  86/12/8-102900دفتــر خانــه  26گرمــی در رهــن بانــک ســپه شــعبه گرمــی قــرار گرفتــه اســت و طبــق اعــام
نظــر کارشناســان رســمی دادگســتری ملــک مذکــور بــه ادرس  :واقــع در قریــه اینــی علیــا بمســاحت  7842متــر مربــع و اعیانــی  1174متــر مربــع مشــتمل اســت بــر الــف  :ســاختمان دو طبقــه بــا مصالــح آجــری
و شــناژ افقــی پــی و ســقف از ســه طــرف دارای تــراس کــه طبقــه همکــف ان نگهبانــی و طبقــه اول مســکونی بمســاحت  128متــر مربــع بــا درب و پنجــره اهنــی دارای ســرویس بهداشــتی کــف ســرامیک و دیــوار /
اشــپزخانه کاشــیکاری شــده اســت ب:ســاختمان موتــور خانــه بــه ابعــاد  3/50*3/5متــر بمســاحت  12/25متــر مربعــو ســرویس بهداشــتی کجــزا جنــب دامــداری بــه مســاحت  10متــر مربــع بــا رویــه انــدود ســیمانی و
درب فلــزی ســقف بــا پوشــش ایرانــت میباشــد ج:ســاختمان ســالن دامــداری بــه ابعــاد  88*10/50متــر بمســاحت  924متــر مربــه کــه قســمت وســط ســالن بــه ارتفــاع حــدود  4/50متــر بــرای انبــاری و طرفیــن ان بــا
ربنــد بــا فنداســیون بتــن آرمــه و دیــوار بابــر آجــری  35ســانتیمتری و شــناژ افقــی روی دیــوار و پوشــش ســقف بــا خرپــای فلــزی از تیــر آهــن و بــا پوشــش قوطــی و ایرانــت میباشــد کــف ســالن بتنــی فضــای داخــل
و خــارج دیــوار هــای ســالن ســیمانکاری ســیاه میباشــد د:در قســمت جولــی وســط ســالن یــک انبــاری بــه ابعــاد  8*1متــر بــا ســتئنهای فلــزی و پوشــش ســقف بــا قوطــی فلــزی و ایرانــت و دیــوار هــای بلــوک ســیمانی
احــداث و همچنینیــک مــورد حوضچــه آب بــه ابعــاد  4*5/50متــر بــا رویــه بتنــی بــه عمــق  2متــر باربنــد بطــول حــدود  70متــر بــا نــرده کشــی فلــزی بــوده و قســمتی ار محوطــه بــا درخــت و دیــوار محصــور بــوده و
دارای دو درب فلــزی اســت و حصــار کشــی قطعــه زمیــن رو بــه دره بــا دیــوار ینگــی بــه ارتفــاع حــدود  2متــر و بطــول  150متــر میباشــد آب مــورد نیــاز از چشــمه بــاال دســت تامیــن مــی شــود و بــا در نظــر گرفتــن
موقعیــت مکانــی نــوع کاربــری متــراژ قدمــت اعیانــی مصالــح مصرفــی و جمیــع جهــات اعــم از عرصــه و اعیانــو منصوبــات نصــب شــده بــه مبلــغ ســه میلیــارد و هفتصــد و پنجــاه میلیونریــال ( 3/750/000/000ریــال ) معــادل
ســیصد و هفتــادو پنــج میلیــون تومــان تعییــن و بــراورد شــده اســت .
-2ششــدانگ یکبــاب خانــه بشــماره پــاک  4519فرعــی مجــزی شــده از  744فرعــی از  120اصلــی واقــع در گرمــی بخــش  20اردبیــل بمســاحت  204/32متــر مربــع بــا حــدود و مشــخصات :شــماال بطــول  10/07متــر
دیواریســت بــه کوچــه دوم از جنــوب بشــمال بطــول  1/67متــر دیواریســت بــه کوچــه شــرقا  :بطــول  4/50متــر دیواریســت دوم بطــول  10/80متــر بــه دیــوار خانــه یدالــه نــوروزی جزئــی از  774فرعــی جنوبــا  :بطــول 12
متــر دیواریســت بــه خیابــان درب ورودی در ایــن حــد اســت غربــا  :بطــول  17/85متــر دیواریســت بــه خانــه رحیمعلــی احمــدی بشــرح ذیــل ثبــت  14164صفحــه  547دفتــر جلــد  99مــع الواســطه بنــام راضیــه احمــدی
انتقــال قطــع بیافتــه و برابــر ســند رهنــی شــماره  86/12/8-102900دفتــر خانــه  26گرمــی در رهــن بانــک ســپه شــعبه گرمــی قــرار گرفتــه اســت و طبــق اعــام نظــر کارشناســان رســمی دادگســتری ملــک مذکــور بــه
ادرس گرمــی  -محلــه اســام آبــاد – خیابــان ســپاه بــا کاربــری مســکونی بمســاحت  204متــر مربــع و اعیانــی ان بمســاحت  145متــر مربــع مشــتمل اســت بــر دو طبقــه همکــف جهــت انبــاری و طبقــه اول مســکونی بــا
ســازه بنایــی آجــری بــا پوشــش ســقف طــاق ضربــی و درب و پنجــره اهــن و آلومینیــوم و نمــای ســیمان ســفید و کــف حیــاط موزائیــک و بتــن و محوطــه دیــوار کشــی شــده و ســاختمان مزکــور دارای انشــعابات اب و
بــرق و گاز و تلفــن میباشــد بــا در نظــر گرفتــن موقعیــت نــوع کاربــری متــراژ قدمــت اعیانــی مصالــح مصرفــی و جمیــع جهــات موثــر قیمــت ســاختمان فــوق اعــم از عرصــه و اعیــان و منصوبــات نصــب شــده بــه مبلــغ
هفتصــد وپنجــاه میلیــون ریــال ( 750/000/000ریــال ) معــادل هفتــادو پنــج میلیــون تومــان تعییــن و بــرآورد شــده اســت .
 -3ششــدانگ یکبــاب خانــه بشــماره پــاک 5504فرعــی مجــزی شــده از  770فرعــی از  120اصلــی واقــع در گرمــی بخــش  20اردبیــل بمســاحت  179/90متــر مربــع بــا حــدود و مشــخصات :شــماال اول بطــول 5/11
متــر دوم بطــول  9/50متــر دیواریســت بــه پــاک 769فرعــی شــرقا :بطــول  9/58متــر دیواریســت بــه کوچــه جنوبــا :بطــول  19/17متــر دیواریســت بــه پــاک  770فرعــی غربــا  :بطــول  12/50متــر دیــوار و درب ورودی
اســت بــه کوچــه بشــرح ذیــل ثبــت 16862صفحــه 190دفتــر جلــد 115ثبــت بنــام رحمــت جاهــد چلــک ثبــت صــادر وتســلیم گردیــده ســپس برابــر ســند رهنــی شــماره  86/12/8-102900دفتــر خانــه  26گرمــی
در رهــن بانــک ســپه شــعبه گرمــی قــرار گرفتــه اســت و طبــق اعــام نظــر کارشناســان رســمی دادگســتری تجدیــد نظــر وارده بشــماره  97/12/8- 139705003142001428ملــک مذکــور بــه ادرس گرمــی  -محلــه
عباســیه – کوچــه گل ســرخ بــا کاربــری مســکونی بمســاحت عرصــه 179/90متــر مربــع و اعیانــی ان بمســاحت 123/63متــر مربــع کــه مســاحت زیــر زمیــن پــس از اصاحــی مطابــق بــا پروانــه ســاختمانی  160متــر مربــع
بــوده و مشــتمل اســت بــر یــک زیــر زمیــن بمســاحت  22متــر مربــع و طبقــه همکــف  100متــر مربــع بــا ســازه بنایــی آجــری همــراه بــا کاف بنــدی قائــم و افقــی بــا پوشــش ســقف طــاق ضربــی و درب و پنجــره
اهــن و آلومینیــوم و نمــای ســیمان ســفید و کــف حیــاط موزائیــک و محوطــه دیــوار کشــی شــده و ســاختمان مذکــور دارای انشــعابات اب و بــرق و گاز و تلفــن میباشــد بــا در نظــر گرفتــن موقعیــت نــوع کاربــری
متــراژ قدمــت اعیانــی مصالــح مصرفــی و جمیــع جهــات موثــر قیمــت ســاختمان فــوق اعــم از عرصــه و اعیــان و منصوبــات نصــب شــده بــه مبلــغ هشــتصد وپنجــاه میلیــون ریــال ( 850/000/000ریــال ) معــادل
هشــتادو پنــج میلیــون تومــان تعییــن و بــرآورد شــده اســت .
 -4ششــدانگ یکبــاب خانــه بشــماره پــاک 5231فرعــی از  120اصلــی واقــع در گرمــی بخــش  20اردبیــل بمســاحت  197/80متــر مربــع بــا حــدود و مشــخصات :شــماال بطــول  17متــر دیــوار بــه دیــوار قطعــه اول تفکیکــی
شــرقا  :بطــول  11/75متــر دیواربــه دیــوار خانــه کریــم جاهــد جنوبــا  :بطــول  17متــر دیواریســت بــه کوچــه درب ورودی در ایــن حــد اســت غربــا :بطــول  11/50متــر دیواریســت بــه کوچــه اختصاصــی قطعــه اول بشــرح
ذیــل ثبــت 16009صفحــه 22دفتــر جلــد 108ثبــت بنــام قلــی حســن نــژاد قنبرلــو ثبــت صــادر وتســلیم گردیــده ســپس برابــر ســند رهنــی شــماره  86/12/8-102900دفتــر خانــه  26گرمــی در رهــن بانــک ســپه شــعبه
گرمــی قــرار گرفتــه اســت و طبــق اعــام نظــر کارشناســان رســمی دادگســتری تجدیــد نظــر وارده بشــماره  97/12/8- 139705003142001428ملــک مذکــور طبــق اعــام نظــر کارشناســان رســمی دادگســتری ملــک مذکــور
بــه ادرس :گرمــی -محلــه شــهریار (ایبــش آبــاد ) – پاییــن تــر از کمــر بنــدی بــا کاربــری مســکونی بمســاحت عرصــه  197/80متــر مربــع و اعیانــی ان بمســاحت  99/50متــر مربــع یــک واحــد ســاختمانی یــک طبقــه بــا
ســازه بنایــی اجــری فاقــد کاف بنــدی قائــم و افقــی بــا پوشــش ســقف طــاق ضربــی و درب و پنجــره اهــن و آلومینیــوم و نمــای ســیمانی و کــف حیــاط بتونــی محوطــه دیــوار کشــی شــده ســاختمان مزکــور دارای
انشــعابات آب و بــرق و گاز و تلفــن میباشــد بــا در نظــر گرفتــن موقعیــت نــوع کاربــری متــراژ قدمــت اعیانــی مصالــح مصرفــی و جمیــع جهــات موثــر در کارشناســی قیمــت ســاختمان فــوق اعــم از عرصــه و اعیــان و
منصوبــات نصــب شــده بــه مبلــغ ششــصد میلیــون ریــال ( 600/000/000ریــال )معــادل شــصت میلیــون تومــان تعییــن بــرآورد شــده اســت
فلــذا مزایــده هــر پاکهــای فــوق از ســاعت 9الــی 12روز چهارشــنبه  98/3/22واحــد اجــرای اســناد رســمی گرمــی بــه نشــانی گرمــی محلــه هــال احمــر خیابــان شــهید دکتــر بهشــتی روبروی مســجد امــام حســین(ع) اداره ثبت اســناد
وامــاک از طریــق مزایــده بفــروش میرســد مزایــده از مبلــغ ارزیابــی بشــرح فــوق شــروع وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکراســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب وبــرق وگاز اعــم از حــق انشــعاب
ویــا حــق اشــتراک ومصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد ونیــز بدهــی هــای مالیاتــی وغیــره تاتاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد ونیــز هرگونــه تجمیــع واصــاح ملــک بــه عهــده
برنــده مزایــده خواهــد بــود ونیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد ونیــم عشــروحق مزایــده نقــدا وصــول میگــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیل
رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــداز تعطیلــی در همــان ســاعت ومــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد .م الــف 769
تاریخ انتشار98/3/22 :
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مسئول واحد اجرای اسناد رسمی گرمی –داود احدی مهره

شعبه ویژه اصل  49قانون اساسی استان کردستان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به(محمد صدیق خانی فرزند
محمد صادق)

آقــای هــادی نظــری بــه طرفیــت ســتاداجرایی فرمــان حضــرت امــام(ره)
ومحمــد صدیــق خانــی فرزنــد محمــد صــادق دادخواســتی تقدیــم کــه تحــت
کاســه  980004ثبــت وبــه تاریــخ  1398/04/26ســاعت  8:30در دادگاه اصل
49قانــون اساســی اســتان کردســتان وقــت رســیدگی تعییــن نظــر بــه ایــن کــه
احــدی خوانــدگان برابــر اعــام خواهــان مجهــول المــکان مــی باشــند  .بنــا
بــه درخواســت خواهــان و بــه اســتناد مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی
مــی شــود تــا نامبــرده بــا مراجعــه بــه دفتــر دادگاه و دریافــت نســخه ثانــی و
ضمائــم دادخواســت در موعــد مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر
و یــا الیحــه دفاعیــه خــود را ارســال نماینــد واال دادگاه بــه صــورت غیابــی
رســیدگی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود.
ثبت دفتر آگهی شماره9631 :

دفتر دادگاه اصل  49قانون اساسی استان کردستان
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی

دراجــرای ماده3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ومــاده 13آییــن
نامــه قانــون وبــه اســتناد آراء صــادره از هئیــت موضــوع قانــون مزبــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد وامــاک نمیــن
تصرفــات مالکانــه ومفــروزی امــاک واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان نمیــن بنــام اشــخاص ذیــل تاییــد مالکیــت
گردیــده چنانچــه شــخصی در ایــن مــورد اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2مــاه
اعتــراض کتبــی خــودرا بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان نمیــن تحویــل ورســید اخــذ نماینــد در غیــر
اینصــورت ســند مالکیــت متقاضیــان صــادر وتســلیم خواهــد میگــردد.
از قریه ساقصلو پاک -123اصلی
-1پــاک  189فرعــی دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه نمایندگــی فرودگاههــا و ناوبــری هوایــی ایــران .
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  108648/90مترمربــع از مالکیــت اولیــه خــود متقاضــی
از قریه قره تپه پاک -139اصلی
 -2پــاک  78فرعــی  .آقــای عزیــز دشــتی کانتــر فرزنــد اســفندیار .ششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت
 1109/78مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای جبرائیــل ماهیگیــر
 -3پــاک  79فرعــی  .آقــای طاهــر وســیف الــه عطــار زاده تپراقلــو فرزنــدان حمــد الــه و ســیف الــه نســبت
بــه هــر کــدام ســه دانــگ مشــاع از .ششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت  1304/40مترمربــع از مالکیــت
اولیــه آقــای فتــح الــه جهانــی خامســلو
از شهر آبی بیگلو پاک -145اصلی
 -4پــاک 1775فرعــی  .آقــای نــادر شــیر گیــر آبــی بیگلــو فرزنــد تــوکل .ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت
 269/40مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای صفــر شــیر گیــر
 -5پــاک 1776فرعــی  .آقــای نــادر شــیر گیــر آبــی بیگلــو فرزنــد تــوکل .ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت
 313/60مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای صفــر شــیر گیــر
 -6پــاک 1777فرعــی  .آقــای عظیــم اکبــری آبــی بیگلــو فرزنــد اکبــر ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت
 751/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای براتعلــی علیــزاده
 -7پــاک 1778فرعــی  .آقــای مهــدی اکبــری آبــی بیگلــو فرزنــد اکبــر ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت
 761/30مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای براتعلــی علیــزاده
 -8پــاک 1779فرعــی  .خانــم مهــری علیــزادگان آبــی بگلــو فرزنــد سیابششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت
 743/120مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای براتعلــی علیــزاده
 -9پــاک 1780فرعــی  .آقــای علــی اکبــری آبــی بیگلــو فرزنــد اکبــر ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت
 204/30مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای براتعلــی علیــزاده
 -10پــاک 1781فرعــی  .آقــای محمــد کوهــی آبــی بیگلــو فرزنــد بهمــن ششــدانگ یکبــاب انبــاری به مســاحت
 208/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای علــی صمدی
 -11پــاک 1782فرعــی  .آقــای محمــد کوهــی آبــی بیگلــو فرزنــد بهمــن ششــدانگ یکبــاب انبــاری به مســاحت
 213مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای علــی صمدی
 -12پــاک 1783فرعــی مجــزی شــده از پــاک  650فرعــی  .خانــم منیــژه موســوی محمــود آبــاد فرزنــد میــر
نظــام ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  265/24مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای منوچهــر نــام آور
 -13پــاک 1784فرعــی  .آقــای بهــروز داداش زاده آبــی بیگلــو فرزنــد صیادششــدانگ یکبــاب انباری به مســاحت
 192/70مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای امــان اله نــام آور
 -14پــاک 1785فرعــی  .آقــای محمدعلــی نــوری آبــی بیگلــو فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه
مســاحت  269/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای محمــد نــوری
 -15پــاک 1786فرعــی  .آقــای فیــروز دادخــواه آبــی بیگلــو فرزنداحمــد ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت
 395/98مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای احمــد دادخــواه
 -16پــاک 1787فرعــی مجــزی شــده از پــاک  400فرعــی  .آقــای دولــت ســجودی فرزنــد ببــر ششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 392/13مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای ببــر ســجودی
 -17پــاک 1788فرعــی  .آقــای جابــر جهانــی آبــی بگلــو فرزنــد بهمــن ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 306/80مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای عمــو کیشــی پــور اروج
 -18پــاک 1789فرعــی  .آقــای کامــل مجیــدی آبــی بگلــو فرزنــد علی ششــدانگ ســاختمان تجاری و مســکونی
بــه مســاحت  393/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقای علــی مجیدی
از قریه دولت آباد پاک  -362اصلی
 -19پــاک  385فرعــی  .آقــای نعمــت نــوروز دولــت آبــاد فرزنــد اروجعلــی ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت
 891/35مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای قــرداش کاری
از قریه نوشتق پاک  -369اصلی
 -20پــاک 234فرعــی مجــزی شــده از پــاک  68فرعــی  .آقــای رجبعلــی ســیفی نوشــنق فرزند ایوب ششــدانگ
اعیانــی یکبابخانــه بــه مســاحت  310/70مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقای ایوب ســیفی
 -21پــاک 235فرعــی مجــزی شــده از پــاک  92فرعــی  .آقــای جــواد رحیمــی نوشــنق فرزندرحمان ششــدانگ
یکبابخانــه و باغچــه بــه مســاحت  1297/45مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای رحمــن رحیمی

آگهی حصر وراثت

اقــا بهمــن رفیعــی اکــرم ســراوانی بــه شــماره شناســنامه  4889فرزنــد موســی علــی از ایــن شــورا در
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان موســی علــی رفیعــی اکــرم
ســراوانی فرزنــد آقاخــان در تاریــخ  1398/2/8در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم
بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده اند-1.بهمــن رفیعــی اکــرم ش ش  4889نــام پــدر :موســی علــی نســبت:
فرزنــد  -2مصطفــی رفیــع اکرمــی ش ش  5190نــام پــدر :موســی علــی نســبت :فرزنــد  -3ســیروس رفیــع
اکرمــی ش ش  3190نــام پــدر :موســی علــی نســبت :فرزنــد  -4رســول اکرمــی رفیــع ش ش  4888نــام
پــدر :موســی علــی نســبت :فرزنــد  -5منصــور رفیــع اکرمــی ش ش  3189نــام پــدر :موســی علــی نســبت:
فرزنــد -6زهــرا رفیعــی اکــرم ســراوانی ش ش  2377نــام پــدر :موســی علــی نســبت :فرزنــد  -7مرضیــه
رفیعــی اکــرم ســراوانی ش ش  2نــام پــدر :موســی علــی نســبت :فرزنــد  -8مدینــه رفیعــی اکــرم ســراوانی
ش ش  2085نــام پــدر :موســی علــی نســبت :فرزنــد  -9کبــری رفیعــی اکــرم ســراوانی ش ش  2378نــام
پــدر :موســی علــی نســبت  :فرزنــد  -10ســکینه شــادمان ســراوانی ش ش  1549نــام پــدر :حاجعلی نســبت:
همســر متوفــی و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد .اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و
انجــام تشــریفات قانونــی و تعهــدات بــه شــماره  9809985272700273مفــاد در خواســتی مزبــور را در
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف ســنگر تســلیم نمیــاد در
غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر

3287

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

رئیس ادراه ثبت اسناد و امالک کالچای حسین میر شکار

2923

مفقودی

اینجــاب پویــا عبادالهیــان مالــک خودرو پژو پــارس Xu7به شــماره شاســی NAAN01CA2DH907127و
شــماره موتور124K0312980بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را
نمــوده ام لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی
ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک
پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق
3212
ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد.

از قریه کاندرق علیا پاک  – 372اصلی
 -22پــاک  77فرعــی آقــای خانقلــی اصانــی کانــدرق فرزنــد نجفقلــی ششــدانگ اعیانــی یکبــاب انبــاری بــه
مســاحت  249/95مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای نجفقلــی اصانــی
 -23پــاک  78فرعــی آقــای خانقلــی اصانــی کانــدرق فرزنــد نجفقلــی ششــدانگ اعیانــی یکبابخانــه بــه
مســاحت  287مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای نجفقلــی اصانــی
از قریه کرده پاک -373اصلی
 -24پــاک  445فرعــی مجــزی شــده از پــاک 50فرعــی آقــای ادائیــل اشــرفی کــرده فرزنــد خانویــردی
ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت  206/58مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقایــان خانویــردی اشــرفی و گل
ویــردی حســن زاده
از قریه سلوط پاک -375اصلی
 -25پــاک 865فرعــی آقــای قــادر احــدزاده ســلوط فرزنــد احدششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 580/55
مترمربــع از مالکیــت اولیــه ســعید صوری
از قریه قشاقچایی پاک  -376اصلی
 -26پــاک  271فرعــی آقــای اکبــر وطــن خــواه قشــاقچایی فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه
مســاحت  344/30مترمربــع از مالکیــت اولیــه یحیــی عبــاس زاده
 -27پــاک  272فرعــی خانــم ســودابه جعفــری قشــاقچایی فرزندشــاهویردی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  1996/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه شــاهویردی جعفــری
از قریه امین جان پاک -381اصلی
 -28پــاک  1610فرعــی مجــزی شــده از پــاک  718فرعــی خانــم فوزیــه شــکری فرزنــد ثابــت الهششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت  419/80مترمربــع از مالکیــت اولیــه مــا ســلیمان انصــاری
از قریه خوش آباد پاک -404اصلی
 -29پــاک 148فرعــی آقایــان عبــاس و جاویــد (اعتمــاد) فرزنــدان خانمــراد ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه بــه
مســاحت  5693/30مترمربــع از مالکیــت اولیــه خانمــراد اعتماد
از قریه دودران پاک -421اصلی
 -30پــاک  468فرعــی آقایــان شــاپور –وحیــد -محمدوفرشــید (نــوری دودران)فرزنــدان ســلمان نســبت بــه
هرکــدام یکدانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت  370/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه ســلمان
نــوری
از شهر نمین پاک -417اصلی
 -31پــاک  8395فرعــی خانــم گلتــاج جعفــری جوکنــدان فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 317مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای جبــار یزدانــی
 -32پــاک  8396فرعــی آقــای حســن رضائــی میرزانــق فرزنــد علیقلــی ششــدانگ یکبــاب انباریبــه مســاحت
 46/33مترمربــع از مالکیــت اولیــه نصیرمیکائیلــی
 -33پــاک  8399فرعــی مجــزی شــده از پــاک  1149فرعــی آقــای شــهریار نگهبــان فرزنــد حــوار ششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 218/50مترمربــع از مالکیــت اولیــه حــوار نگهبــان
 -34پــاک  8400فرعــی خانــم فریبــا خدائــی فرزنــد عبدالعزیــز ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 203/80
مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای بلــوط شــکاری
 -35پــاک  8401فرعــی خانــم حوریــه زارع نمیــن فرزنــد غامعلــی ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 200
مترمربــع از مالکیــت اولیــه آقــای نصیــر میکائیلی
از قریه خانقاه سفلی پاک -428اصلی
 -36پــاک  489فرعــی آقــای ســهیل غفــاری فرزنــد مــروت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 672/37
مترمربــع از مالکیــت اولیــه خــود متقاضــی
 -37پــاک  490فرعــی آقــای کنعــان غفــاری فرزنــد مــروت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 542/51
مترمربــع از مالکیــت اولیــه خــود متقاضــی
 -38پــاک  491فرعــی آقــای عقیــل غفــاری فرزنــد مــروت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 530/82
مترمربــع از مالکیــت اولیــه خــود متقاضــی
 -39پــاک  492فرعــی آقــای تابــان غفــاری فرزنــد مــروت ششــدانگ یکباب خانــه بــه مســاحت  574/45مترمربع
از مالکیــت اولیــه خــود متقاضی
 -40پــاک  493فرعــی آقــای قربــان ســاعدی خانقــاه فرزنــد آقاویــردی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 406/73مترمربــع از مالکیــت اولیــه ابوالفتــح ســاعدی
 -41پــاک  494فرعــی آقــای مهــدی عرفانــی خانقــاه فرزنــد عامــل ششــدانگ یکبــاب خانه بــه مســاحت 235/45
مترمربــع از مالکیــت اولیــه مهــدی عدل
از قریه ننه کران پاک -431اصلی
 -42پــاک 349فرعــی آقــای مهــران ناظرننــه کــران فرزنــد حجــت ششــدانگ اعیانــی یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 496/11مترمربــع از مالکیــت اولیــه حجــت ناظــر
تاریخ انتشار نوبت دوم روز پنجشنبه مورخ 98/4/6
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز چهارشنبه مورخ 98/3/22

مولوی –رئیس ثبت اسنادوامالک نمین
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آگهی مزایده نوبت اول

در اجــرای مــاده 114قانــون اجــرای احــکام مدنــی برابــر پرونــده کاســه 970217اجــرای احــکام مدنــی شــعبه
دوم دادگاه حقوقــی پــارس آباد مــورد مزایــده :ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ ملــک مســکونی بشــماره پــاک
ثبتــی 883فرعــی از 101اصلــی بــه شــماره ثبــت  29283بخــش 21اردبیــل حــوزه ثبــت ملــک پــارس آبــاد
بخــش تــازه کنــد خیابــان امــام خمینــی خیابــان فرهنــگ بــا عرصــه بــه مســاحت  85/198متــر مربــع و اعیانــی
مســکونی در دو طبقــه کــه مســاحت تقریبــی  220متــر مربــع بــا ســازه بنــای و آجــر و کاف نــدی افقــی و قائــم
تیرچــه بلــوک و ســرویس بهداشــتی بــه مســاحت  5/7متــر مربــع و دارای امتیــازات آب و بــرق و گاز هــر کــدام
دو انشــعاب بــا توجــه بــه موقعیــت ملــک ارزش ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ عرصــه و اعیــان موجــود آن
بــه مبلــغ 000/00/010/1ریــال ارزیابــی گردیــده اســت کــه در روز شــنبه مورخــه  01/04/98از ســاعت 10الــی
11از طریــق مزایــده در دایــره اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری پــارس آبــاد بــه فــروش خواهد رفــت و مزایــده از
مبلــغ فــوق شــروع وبــه آخریــن قیمتی کــه از جانــب خریــداران پیشــنهاد شــود واگــذار خواهد شــد .از خریــداران
بــدوا 10درصــد قیمــت پیشــنهادی را نقــدا بعنــوان ســپرده دریافــت و جهــت پرداخت بقیــه آن حداکثر ســی روز
مهلــت داده خواهــد شــد در صورتیکــه خریدار/خریــداران ظــرف مهلــت مقــرر انصــراف یــا عــدم پرداخــت خــود را
اعــام نماینــد مبلــغ ســپرده مبلــغ در حــق دولــت ضبــط خواهــد شــد طالبیــن جهــت کســب اطاعــات بیشــتر
و بازدیــد از مال/امــوال مذکــور پنــج روز قبــل از شــروع مزایــده طبــق آدرس اعامــی در متــن آگهــی مراجعــه
و در صــورت تمایــل مــی تواننــد در وقــت مقــرر در جلســه شــرکت نماینــد .کلیــه هزینــه هــای اجــرای بهعــده
محکــوم علیــه خواهــد بــود .ملــک دارای پــاک ثبتــی بــوده و قیمــت کارشناســی مبلــغ پایــه مزایــده مــی باشــد.

مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری پارس آباد مهدی احمد زاده

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

برابــر رای شــماره  139860309068000056مورخــه  1398/01/17پرونده کالســه 1397114409068000155
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوقزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســکینه مافــی
فرزنــد نورعلــی بــه شــماره شناســنامه 77621صــادره از قزویــن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت
 158/95مترمربــع قطعــه ســوم افــرازی پــالک 5اصلــی خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد علــی حیــدری
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شــد .م الــف208/
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/03/07 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/03/22 :

علی شهسواری -رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین
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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 98/02/09- 139860318018000342هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد حیــدری جوبنــه فرزنــد حســینعلی بشناســنامه  5در ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت  1741/47متــر مربــع مجــزی شــده از پــالک  178فرعــی
از ســنگ  24اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش  12گیــالن کــه بــرای آن شــماره پــالک  447فرعــی در
نظــر گرفتــه شــده خریــداری از مالکیــت رســمی حســینعلی حیــدری جوبنــه از ســند شــماره -88433/8/9506
 47/08/19محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع 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 98/03/07 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر سید روشن آقا زاده
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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  139760319013001235مــورخ 1397/12/11هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بافــت
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض مســجد جامــع شهرســتان رابــر در ششــدانگ مغــازه بــه مســاحت  29/85مترمربــع
قســمتی از پــالک  124فرعــی از  11اصلــی قطعــه یــک بخــش  42کرمــان واقــع در رابــر خیابــان امــام جنــب
مســجد جامــع واگــزاری از مالــک رســمی اقــای ماشــاهلل الرســتانی مــع الواســطه 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 مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.م.الف 52
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/03/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/04/10 :

محمدمحسن قزوینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

برابــر رای شــماره  98/2/9- 9860318020000394هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رهنــی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاچــای تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی خانــم کبــری قربانــی باجگوابــر فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه  1097صــادره از ردوســر
و کــد ملــی  2690619148بصــورت ششــدانگ ســه بــاب مغــازه بــه مســاحت  70/24متــر مربــع پــاک 3091
فرعــی از  142اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قعطــه  115تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه نــوده بخــش
 39گیــان خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت  .برابــر فــرم شــماره داد شــماره
 1396/3/25- 94/2/12/7/55946لــذا 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 98/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :

«آگهی مزایده اموال غیر منقول – مرحله اول»
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آگهی مزایده اموال غیر منقول – مرحله اول

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرائــی بــه کالســه  9609985257700456و بــه شــماره بایگانــی  971114شــعبه
اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای ناصــر صفریــان زارع فرزنــد
حســینعلی در حــق آقــای اصغــر مینــا خانــی فرزنــد جــواد محکــوم گردیــده و در راســتای عملیــات اجــرای حکــم
 9709971820100213بــه مشــخصات ذیــل ملکــی از محکــوم علیــه توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت .لهــذا در
اجــرای مــواد  137و  140قانــون اجــرای احــکام مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه ملــک موصــوف در تاریــخ
 1398/04/18ســاعت  11صبــح 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 کســی
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی از برنــده مزایــده فــی
المجلــس اخــذ و مشــارالیه مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت ما بقــی ثمــن معاملــه اقدام
در غیــر اینصــورت  10درصــد پرداختــی بــه نفــع 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 مزایده
فراهــم گــردد .مشــخصات ملــک موضــوع فــروش :ملــک مزبــور عبارســت اســت ششــدانگ عرصــه و اعیــان بــه
پــالک ثبتــی  203فرعــی  2364اصلــی واقــع در آســتارا بخــش  31گیــالن بــه مســاحت  20/24متــر مربــع ذیــل
ثبــت و صفحــه  74 -9511دفتــر  66بنــام آقــای ناصــر صفریــان زارع کــه عبــارت اســت از یــک بــاب مغــازه واقــع
در همکــف یــک ســاختمان دو طبقــه (یــک طبقــه روی تجــاری) مشــتمل بــر دیــوار کشــی شــده کــف موزاییــک
درب شیشــه ســکوریت همــراه بــا کرکــره فلــزی مــی باشــد ارزش ششــدانگ ســرقفلی مغــازه موصــوف بــدون در
نظــر گرفتــن تعهــدات و دیــون کــه ممکن اســت وجــود داشــته باشــد بــه مبلــغ  1/800/000/000ریــال *قیمت
پایــه کــه مزایــده از آن شــروع مــی شــود 1/800/000/000 :ریــال (یــک میلیــارد و هشــتصد میلیون ریــال) *الزم
بــه ذکــر اســت هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود.
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آگهــی تغییــرات شــرکت تحکیــم بنــا مــوج شــکن شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  47174و شناســه ملــی
 14007058337بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1397/05/05تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــا هیات
مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد :آقــای جــواد خالقی به شــماره
ملــی  2280000326بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره خانــم نیلوفر
رزمجویــی بــه شــماره ملــی  2280502984بــه ســمت نائــب رئیس
هیئــت مدیــره آقــای صمــد جــرک بــه شــماره ملــی 3521342743
بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره  -2دارنــدگان حــق
امضــا  :حــق امضــای کلیــه اســناد بهادار-رســمی –قراردادها-تعهــد
آور چکهــا و ســفته هــا و نامــه هــای عــادی و اداری بــه امضــاء رئیس
هیئــت مدیــره بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر می باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز (3294 )496342

آگهــی تغییــرات شــرکت تحکیــم بنــا مــوج شــکن شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  47174و شناســه ملــی  14007058337بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1397/05/05تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :روزنامــه کثیراالنتشــار
ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد - 2 .اعضــاء هیئــت
مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :آقــای جــواد خالقــی بــه
شــماره ملــی  2280000326و خانــم نیلوفــر رزمجوئــی بــه شــماره ملی
 2280502984و آقــای صمــد جــرک بــه شــماره ملــی 3521342743
بــه ســمت اعضــا هیــات مدیــره بــرای مــدت دوســال انتخــاب شــدند.
 - 3آقــای امیــن الــه صالحــی بــه شــماره ملــی  2300361612بــه
عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای ســهراب کیومرثیــان بــه شــماره ملــی
 2280773295بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال
مالــی انتخــاب گردیدنــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز (3295 )496343

آگهــی تغییــرات شــرکت پــارس قــدرت همــای زاگــرس
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  651و شناســه ملــی
 14005821088بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1398/02/09تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای جمال کریــم زاده
بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره و آقــای علــی میرزائــی
بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره و آقــای مهــدی عزیــزی
موصلــو بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره انتخــاب گردیدنــد حــق
امضــای کلیــه اســناد بهادار-رســمی و قراردادهــا و اســناد تعهــد آور
چکهــا و ســفته هــا بــه امضــاء رئیــس هیــات مدیــره (مهــدی عزیــزی
موصلو)بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت ونامه هــای عــادی واداری
بــه امضــاء رئیــس هیــات مدیره(مهــدی عزیــزی موصلــو) بــه تنهایــی
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سپیدان (3296 )496344

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرائــی بــه کالســه  9409981820200644و بــه شــماره بایگانــی  960023شــعبه
اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا آقــای علــی شــیروان بــه تادیــه اصــل خواســته هزینــه دادرســی
و حــق الوکالــه وکیــل در حــق نویــد طربخــواه محکــوم گردیــده اســت و در راســتای عملیــات اجــرای حکــم ملکــی بــه
مشــخصات ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در اجــرای مــواد  137و  140قانــون اجــرای احــکام مدنــی در
جهــت تادیــه محکــوم بــه ملــک موصــوف در تاریــخ  1398/04/12روز چهــار شــنبه ســاعت  11صبــح در دفتــر شــعبه
اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهد رســید .قیمــت فروش
پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده و بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماید فروختــه خواهد شــد 10
درصــد مبلــغ پیشــنهادی از برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــارالیه مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک ماه نســبت
بــه پرداخــت مــا بقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر اینصــورت  10درصــد پرداختــی بــه نفــع 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 گردد.مشــخصات ملــک موضــوع فــروش :ملــک مــورد بازداشــت طبــق ســند
عبــارت اســت دو ســهم مشــاع از  5ســهم ششــدانگی یــک قطعــه زمیــن زارعــی بــه متــراژ  1640متــر مربــع بــه پالک
ثبتــی  204فرعــی  29اصلــی بــه شــماره ثبــت  13690صفحــه  195اداری واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونه بین پشــت
رســتوران فتحعلــی زایــده در حاشــیه جــاده خاکــی بــدون هیــچ گونــه اعیانــات بــا شــیب حــدود 30درصــد نظریــه
کارشناســی بــا امعــان نظریــه بــه موقعیــت و محــل ملــک و مســاحت عرصــه و جمیــع عوامــل موثــر در قیمــت گــذاری
و ارزیابــی و بررســی هــای انجــام شــده و مشــاوره بــا چندیــن امــالک معتبــر اعــالم مــی گــردد ملــک مــورد تعرفــه
نظــر بــه اینکــه  2ســهم مشــاع از  5ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  1640متــر مربــع در ســند قیــد
گردیــده بــر اســاس محاســبات انجــام شــده متــراز عرصــه مــورد بازداشــت طبــق ســهم اعــالم شــده  864متــر مربــع
مــی باشــد کــه از نظــر اینجانــب کارشــناس منتخــب دادگســتری ارزش هــر متــر مربــع از عرصــه مــورد تعرفــه بــا
کاربــری زارعــی بــا در نظــر گرفتــه ارزش افــزوده و تــورم ایجــاده شــده  1/200/000ریــال اعــالم کــه ارزش کل عرصــه
بــا متــراژ  864متــر مربــع  1/036/800/000ریــال معــادل یکصــد و ســه میلیــون و ششــصد و هشــتاد هــزار تومــان
تعییــن بــرآورد میگــردد .ارزش ملــک مذکــور کــه توســط کارشــناس دادگســتری بــرآورد شــده و قیمت پایه محســوب
مــی گــردد* .الزم بــه ذکــر اســت هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود.
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«آگهی مزایده اموال منقول -نوبت اول»

در خصــوص پرونــده شــعبه اجــرای احــکام مدنــی آســتارا بــا کالســه  960908اجــرا موضــوع دعــوی یوســف
عباســی فــر حکــم بــر محکومیــت علیــه حســین عســگری فرزنــد فریــدون صــادر شــده و محکــوم لــه در راســتای
اســتیفای محکــوم بــه اموالــی از محکــوم علیــه توقیــف گردیــده کــه مزایــده جهــت فــروش مــال مذکــور در تاریــخ
 1398/04/11از راس ســاعت  9:00الــی  9:30صبــح در محــل دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتار
و در حضــور نماینــده دادســتان محتــرم دادســرای عمومــی و انقــالب آســتارا برگــزار خواهــد شــد مشــخصات
امــوال مــورد نظــر طبــق نظریــه کارشــناس منتخــب پرونــده بــه شــرح ذیــل مــی باشــد :مشــخصات طبــق نظریــه
کارشــناس  :خــودرو سیســتم پــژو تیــپ  GLX405مــدل  1378بــه رنــگ نــوک مــدادی ســوخت بنزیــن بــه
شــماره انتظامــی  919د  55ایــران  56کــه بــا توجــه بــه وضعیــت ظاهــری و فنی خــودرو بــه مبلــغ 120/000/000
ریــال ارزیابــی گردیــده اســت .مزایــده از قیمــت پایــه ارزیابــی شــده توســط کارشــناس آغاز خواهد شــد و شــخصی
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهــد برنــده مزایــده شــناخته شــده و طبــق قانــون مــی بایســت  10درصــد مبلغ
پیشــنهادی را فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده گــذاری واریــز و فیــش آن را ارائــه نمایــد و طبــق قانــون الباقــی
مبلــغ را ظــرف مهلــت یــک مــاه از تاریــخ برگــرازی مزایــده بصــورت کامــل پرداخــت نمایــد(در غیــر اینصــورت
مبلــغ  10درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد) کلیــه طالبیــن مــی تواننــد در صــورت تمایــل جهت
بازدیــد از امــوال مذکــور  5روز قبــل از تاریــخ مزایــده جهــت هماهنگــی بــه دفتــر اجــرای احــکام مدنــی آســتارا
مراجعــه نماینــد کلیــه هزینــه هــای اجرائــی و هزینــه نقــل و انتقــال بــه عهــده خریــدار مــی باشــد.

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا – شاهین افشین 3285

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر باینکــه اقــای میثــم رضائــی بموجــب وکالتنامــه شــماره  98/2/22-57009دفتــر  612تهــران از طــرف آقای
رمضــان عــرب جــوادی برابــر وارده شــماره  98/2/21-51001569بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تاییــدی
بــه شــماره  98/2/16-38222و تعهــد نامــه  98/2/18-56972دفتــر خانــه مذکــور مدعــی گردیــده کــه ســند
مالکیــت مقــدار  675ســهم مشــاع از ده هــزار ســهم ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای
احداثــی بمســاحت 20000متــر مربــع قطعــه  74تفکیکــی بشــماره  232فرعــی از  25اصلــی مفــروز از اصلــی
مذکــور واقــع در صالــح آبــاد جــزء بهنــام پازوکــی قرچــک ذیــل ثبــت شــماره  13559صفحــه  148دفتــر  87بــه
شــماره چاپــی  679281بنــام آقــای رمضــان عــرب جــوادی صــادر و تســلیم شــده اســت .کــه اصــل ســند مالکیت
مزبــور مفقــود گردیــده و در خواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت .مراتــب مــاده  120آئیــن نامــه اصــالح
قانــون ثبــت در یــک نوبــت جهــت اطــالع عمومــی آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و
یــا بــودن ســند مالکیــت در نــزد خــود باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت  10روز مراتــب را کتبــا ضمــن ارائــه
اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره اعــالم و رســید اخــذ نمایــد .بدیهــی اســت در صــورت عــدم اعتــراض در مــدت
قانونــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد.م الــف 9213/

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قرچک 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 رای شــماره  1398/02/16- 139860318008000415هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی رحیــم محمــدی شــوکی فرزنــد حســنعلی بــه شــماره شناســنامه 659
صــادره از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  310/52متــر مربــع
بــه شــماره پــالک  5565فرعــی قســمتی از  607فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــالن خریــداری از مالک
رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی 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  98/3/22تاریخ انتشار نوبت دوم :روز چهارشنبه 98/4/5

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر حسنعلی پاک مهر
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آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی بتــن ســازه تانیــا صنعــت شــیراز شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  49396و شناســه ملــی  14007926094بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398/02/24تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :محــل
شــرکت در واحــد ثبتــی شــیراز بــه آدرس اســتان فــارس  ،شهرســتان شــیراز  ،بخــش
مرکــزی  ،شــهر شــیراز ،قصرقمشــه  ،کوچــه 5نشــاط  ،کوچــه 5/20نشاط[3/20نشــاط] ،
پــالک  ، 0طبقــه همکــف  -کدپســتی  7198985465تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
3289
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()496337
آگهــی تغییــرات شــرکت ســپهرداد مرمــر فرهمنــد ســهامی خــاص بــه شناســه ملــی
 14006504322بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ1397/05/16
تغییــرات ذیــل اتخــاذ شــد  - :مرکــز اصلــی شــرکت از واحــد ثبتی یاســوج بــه اســتان فارس
واحــد ثبتــی شــیراز بــه آدرس  :اســتان فــارس  -شهرســتان شــیراز  -بخــش مرکزی  -شــهر
شــیراز -محلــه درکــی -خیابــان آفتــاب  -بــن بســت 19/5بــن ((شــفیع زاده)) -پــالک -52
طبقــه دوم -واحــد  5کــد پســتی  7177855849انتقــال یافــت و مــاده مربوط در اساســنامه
بــه شــرح فــوق اصــالح گردیــد و تحــت شــماره  49194در ایــن اداره ثبــت گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()496338
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آگهــی تغییــرات شــرکت ســخت کوشــان دنــا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  45834و شناســه ملــی  10862128014بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398/02/25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :محــل
شــرکت در واحــد ثبتــی شــیراز بــه آدرس اســتان فــارس  ،شهرســتان شــیراز  ،بخــش
مرکــزی  ،شــهر شــیراز ،معالــی آبــاد  ،خیابــان نســترن  ، 1کوچــه  ، 2پــالک ، 6
طبقــه همکــف  -کدپســتی  7188653177تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()496339
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آگهــی تغییــرات شــرکت ســپید گســتر قائــم همــت یــار شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  43433و شناســه ملــی  14005565520بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/09/26تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - :محــل شــرکت
بــه آدرس اســتان فــارس ـ شهرســتان شــیراز ـ بخــش مرکــزی ـ شــهر شــیراز ـ فخرآبــاد
کوچــه  16فخرآبــاد شــرقی کوچــه  16/2فخرآبــاد شــرقی [10شــمس تبریــزی] پــالک
 2طبقــه اول بــه کدپســتی  7163834513انتقــال یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()496340
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آگهــی تغییــرات شــرکت رنــگ فیــروزه شــیراز شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  4844و شناســه ملــی  10530173678بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1397/11/24تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :
موسســه آزمــون تــراز پــارس بــه شــماره ملــی  10530133758بــه عنــوان بــازرس
اصلــی و  -آقــای علیرضــا کرامــت بــه شــماره ملــی  6559816621بــه عنــوان بــازرس
علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد -2 .ترازنامه وحســاب ســود
وزیــان ســال مالــی منتهــی بــه 1396/12/29بــه تصویــب رســید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()496341
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آگهــی تغییــرات شــرکت مدیــا آســانرو ایمــن گســتر شــرکت بــا مســئولیت محــدود
بــه شــماره ثبــت  10007و شناســه ملــی  14005005121بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398/02/10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :
محــل شــرکت در واحــد ثبتــی ســنندج بــه آدرس شهرســتان ســنندج  ،بخــش مرکــزی
 ،شــهر ســنندج ،شــهرک کشــاورز  ،کوچــه ســوم  ،خیابــان کوســه هجیــج  ،پــالک ، 0
طبقــه همکــف کــد پســتی  6618777413تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()496201
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