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آگهــی تغییــرات شــرکت آذر پویــا ســبالن ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  8724و شناســه
ملــی  10102958612بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1398/03/11تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  * :نعمــت حســینی قیــوم بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره و
احمدحســینی قیــوم بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره وخلیــل حســینی قیــوم بــه ســمت نائــب
رئیــس هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند و کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و
تعهــدآور بانکــی شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات و عقــود اســالمی منفــردا بــا امضــای نعمت
حســینی قیــوم (مدیرعامــل وعضــو هیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
3420
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل ()500937

آگهــی تغییــرات شــرکت آذر پویــا ســبالن ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  8724و شناســه ملــی 10102958612
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ
 1398/03/11تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد * :احمدحســینی
قیــوم بــا کدملــی  1461336678و نعمــت حســینی قیــوم بــا
کدملــی 1464215731و خلیــل حســینی قیــوم بــا کدملــی
 1465334297بــه ســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره بــرای
مــدت دو ســال انتخــاب شــدند* روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار
بــرای درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد * *محمدتقــی
صالحــی بــا کدملــی  146546445بــه عنــوان بــازرس اصلــی و
عسگرســیفی کیــا بــا کدملــی  1461152755بــه عنــوان بــازرس
علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل (3419)500933
رونوشت گواهی حصروراثت

آقــای علــی میــرزا احمــدی دهنــوی بشناســنامه شــماره  212باســتناد شــهادتنامه وگواهــی فــوت ودونوشــت شناســنامه
ورثــه درخواســتی بشــماره 2851تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشعارداشــته اســت کــه شــادروان ارمــان احمــدی
دهنــوی بشناســنامه شــماره 4660473708درتاریــخ چهارشــنبه 25اردی بهشــت  1398درگذشــته وورثــه وی درهنــگام
درگذشــت عبارتنــد از -1مریــم کیانــی اشــترجانی فرزنــد مهدی شــماره شناســنامه  816نســبت بــا متوفی مــادر  -2علی
میــرزا احمــدی دهنــوی فرزنــد علــی رضــا شــماره شناســنامه  212نســبت بــا متوفــی پــدر پــس ازتشــریفات قانونــی
ومالحظــه گواهینامــه مالیــات بــرارث شــماره .....ســرانجام درتاریــخ 1398/3/22دروقت فوق العــاده شــعبه اول حصروراثت
شــورای حــل اختــالف آلونــی بتصــدی امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل وپــس ازمالحظــه پرونــده کارگواهــی مــی نماید که
ورثــه درگذشــته منحصربــه اشــخاص یادشــده دربــاال بــوده ووارث دیگــری نــدارد ودارائــی ان روانشــاد پــس ازپرداخــت
وانجــام حقــوق ودیونیکــه برترکــه تعلــق مــی گیــرد بــه صــورت زیــر تقســیم مــی گــردد -1مریــم کیانــی اشــترجانی
(مادر)(1/3یــک ســوم)ازکل ماتــرک -2علــی میــرزا احمــدی دهنــوی )پدر)(2/3دوســوم)ازکل ماتــرک اعتبــار قانونــی ایــن
گواهینامــه ازحیــث مبلــغ نامحــدود اســت قابــل درج درروزنامــه مــی باشــد وفاقــد اعتبــار دیگــری اســت 133

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف حصروراثت آلونی اسحاق علیدوستی

3419

برگ اجرائیه 869/97:

مشــخصات محکــوم لــه  :علــی صالــح صالحــی فرزنــد محمــد علــی بــا وکالــت مرضیــه الیاســی (فــرخ شــهر خ امام
فرعــی ســاحل غربــی) مشــخصات محکــوم علیــه :نــام  :زهــرا  :نــام خانوادگــی  :علیرضایــی شــهرکی نشــانی محــل
اقامــت مجهــول المــکان محکــوم بــه  :به موجــب دادنامــه شــماره  869/97مــورخ  97/10/16شــورای حــل اختالف
فــرخ شــهر شــعبه  20محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ  70/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته
وپرداخــت خســارت تاخیرتادیــه ازتاریــخ سررســید  96/4/28تــا اجــرای کامــل حکــم براســاس شــاخص اعالمــی
بانــک مرکــزی وپرداخــت مبلــغ  4/200/000ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل وپرداخــت مبلــغ 1/745/000ریــال
بابــت هزینــه دادرســی درحــق محکــوم لــه وپرداخــت نیــم عشــر دولتــی درحــق صنــدوق دولــت محکــوم علیــه
مکلــف اســت ازتاریــخ ابــالغ اجرائیــه پــس ازابــالغ اجرائیــه ظــرف ده روز مفــاد انــرا بموقــع اجــرا بگــذارد134

قاضی شورای حل اختالف شماره  20فرخشهر سلیمان شهریاری

3420

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای ســید رضــا محمــودی ســرتنگی دارای شناســنامه شــماره2131به شــرح دادخواســت بــه کالســه
980163ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان میرزاقــا
محمــودی ســرتنگی بشناســنامه 50در تاریــخ  1328/5/1اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه
حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه -1ســید رضــا محمــودی ســرتنگی فرزنــد میرزاقــا ش ش  879نســبت
بــا متوفــی فرزنــد -2معصومــه خانــم محمــودی یرتنگــی فرزنــد ســید میرزاقــا ش ش  56نســبت بــا متوفــی
فرزنــد  -3فاطمــه ضیائــی چاگاهــی فرزنــد ســید اســماعیل ش ش  30نســبت بــا متوفــی همســراینک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامه
ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهد شــد236

رئیس شورای حل اختالف شماره  6لردگان

3422

مفقودی

اصــل کلیــه مــدارک (شناســنامه مالکیــت،کارت خودرو،تسلســل اسناد،ســند کمپانی)خــودروی وانــت نیســان بــه
شــماره انتظامــی  277-26ب 51شــماره موتــور 401866و شــماره شاســی 065907بــه مالکیــت اســالم گریوانــی
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

3421

بروجن

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای رضــا اقبالــی بختیــاری دارای شناســنامه شــماره 8962بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 980072ازایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان گل پســند کوچکــی فرزنــد بهرام بشناســنامه
 1840042397درتاریــخ  98/1/4اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحوم منحصراســت
بــه -1علــی اقبالــی بختیــاری ش ش  6263فرزنــد  -2رضــا اقبالــی بختیــاری ش ش 8962فرزنــد  -3رحمــان اقبالــی
بختیــاری ش ش  27891فرزنــد -4فاطمــه اقبالــی بختیــاری ش ش  8451فرزنــد -5رقیــه اقبالی بختــاری ش ش 8452
فرزنــد -6اکــرم اقبالــی بختیــاری ش ش  8453فرزنــد -7زهــره اقبالــی بختیــاری ش ش 345فرزنــد -8ناهیــد اقبالــی
بختیــاری ش ش 4670115499فرزنــد -9زهــرا اقبالــی بختیــاری ش ش  889فرزنــد اینــک بــا انجام تشــریفات مقدماتی
درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نماید تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفی نــزد اوباشــد ازتاریخ
نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهد شــد137

رئیس شورای حل اختالف شماره  2فارسان

3423

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجــاب آریــا پــور رمضــان فرزنــد بنــام بــه شــماره ملــی  2610075952صــادره از آســتارا در
مقطــع کاردانــی رشــته الکترونیــک -الکترونیــک عمومــی صــادره از واحــد دانشــگاهی تالش – آموزشــگاه فنــی و حرفه ای
ســما بــا شــماره ثبــت  139630500265مــورخ  1397/06/07مفقــود گردیــده و درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد3360.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/9 :تاریخ انتشار نوبت سوم98/4/22 :

مفقودی

مجــوز حمــل ســالح شــکاری بــه شــماره ســریال  1790228متعلــق بــه ســالح  1لــول گلولــه زنــی کالیبــر 7/92
بــه شــماره ســالح  32892Bمــدل گلنگدنــی ســاخت انگلســتان بنــام علــی شــه بخــش مفقــود و از درجــه اعتبــار
3401
ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

شناســنامه و ســند کارخانــه ســواری پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی 437ص 29ایــران  26بــه شــماره موتــور
 164B0172440و شــماره شاســی  NAAN11FE9HH054401مــدل  1396برنــگ ســفید روغنــی بنــام
3402
علــی احمــد زاده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

آگهی مفقودی

پاســپورت آقــای رضــا رضایــی فرزنــد غالمحســین به شــماره کــد اختصاصــی  95347589و به شــماره پاســپورت
3397
 293570مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت.

آگهی مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  206بــه شــماره شــهربانی 78ایــران  983ی  69بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل
 1389بــه شــماره شاســی  o p aa n 3 8d e j 131842و بــه شــماره موتــور  14189028378بــه نــام محمــد
3398
علــی کرابــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 21ایــران  183ب  77بــه رنــگ خاکســتری متــال بــه
شــماره موتــور  m aa n 0 1 e c 5 k f 512907مــدل ســال  1394بــه نــام ســعید رضــا خانــی مفقــود و از
3399
درجــه اعتبــار ســاقط مــی گــردد.

آگهی مفقودی

مــدرک کارشناســی ارشــد خانــم روشــن بهزادی کدملــی 1754300261رشــته مشــاوره وراهنمایی شــماره دانشــجویی
3395
78880210130دانشــگاه ازاداســالمی واحدبوشــهر مفقودوازدرجه اعتبار ســاقط میگردد-نوبت ســوم

مفقودی

اینجانــب ســکینه عباســلو مالــک خــودرو ســمند بــه شــماره شاســیNAACC1CF3CF439250و شــماره
موتــور 12490227643بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا
چنانچــه هــر کســی ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی شــرکت ایــران
خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج – شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1
مراجعــه نماینــد .بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد3378 .

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ نســیم دی ام مــدل  1377بــه رنــگ
ســفید – روغنــی بــه شــماره انتظامــی 287ص  92ایــران  56-و شــماره موتــور 00060841بــه شــماره شاســی
3379
S1442277143079مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت و کارت موتــور ســیکلت سیســتم پیشــرو بــه رنــگ مشــکی مــدل  1385بــه
شــماره پــالک  -26929تهــران  33-و شــماره موتــور  03053768بــه شــماره تنــه  8505240مفقــود و از درجــه
3380
اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری ســمند تیــپ ســورن بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل 1390بــه
شــماره انتظامــی 514ص  -74ایــران  56-و شــماره موتــور  12490227643بــه شــماره شاســی
3381
NAACC1CF3CF439258مفقــود از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

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  1398/01/27-139860318019000331هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســیاره روحانــی فرزنــد ســید عبدالکریــم بــه شــماره شناســنامه  102صــادره از
تالــش در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان ســه طبقــه و محوطــه بــه مســاحت  285متــر مربــع و پالک فرعــی9950
از 8اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  1399واقــع در قریــه طــوال رود بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی – محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتی
کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
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 1398/03/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/03/26 :

رئیس ثبت و اسناد و امالک فردین نور زاده

2959

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

برابــر رای شــماره 1395/03/26---139560319010000799هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مصطفــی زیــن الدینــی میمنــد فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 2343
صــادره از شــهربابک در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 359/4متــر مربــع پــالک شــماره  3فرعــی از2903
اصلــی واقــع در قطــب آبــاد بخــش 46یــزد( خیابــان بهــار کوچــه روبــروی ســالن ارشــاد کوچــه  )5خریــداری از
مالــک رســمی خانــم مهیــن محمــود نــژاد محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره115م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1398/03/26
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1398/03/12

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک

3085

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

برابــر رای شــماره 1398/02/18---139860319010000418هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای عبدالرضــا پور حســینیان شــهربابکی به شناســنامه شــماره  12212صــادره از شــهربابک فرزند
مهــر علــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت412متر مربــع نســبت بــه قســمتی از پــالک شــماره  4491اصلــی
واقــع در هاوشــک بخــش  46یــزد( خیابــان امــام کوچــه ربانــی املشــی) ( ضمنــا شــماره یــک فرعــی از  4491اصلــی بــه
مــورد تقاضــا منظــور شــد) کــه طبــق قولنامــه مــع الواســطه از مالکیــت رســمی خانــم مریم نســاء عباســی شــهربابکی به
متقاضــی منتقــل و محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی می
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ
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 .بدیهی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره122م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1398/03/26
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1398/03/12

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک

3086

آگهی حصروراثت

خانــم غزالــه احمدخانــی دارای شناســنامه شــماره  196بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  980114از ایــن
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان منصــور فتاحــی به شناســنامه
3230201231در تاریــخ  9 8/02/31اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحوم منحصر اســت
بــه - 1:پرویــن فتاحــی کــد ملــی  3230203550دختــر متوفــی  -2نشــمین فتاحــی کــد ملــی 3230205170
دختــر متوفــی  -3نســرین فتاحــی کــد ملــی  3230761685دختــر متوفــی  -4مهیــن فتاحــی کــد ملــی
 3230867408دختــر متوفــی  -5غزالــه احمدخانــی کــد ملــی 3230200977همســر متوفــی  -6فــرج الــه
فتاحــی کــد ملــی 3230199057برادرمتوفــی  – 7عــزت فتاحــی کــد ملــی  3230202287بــرادر متوفــی
 -8نصــرت فتاحــی کــد ملــی  3230199065خواهــر متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد/54 .م ا -ر-آ

شعبه سوم شورای حل اختالف کرمانشاه شهرستان روانسر

3373

آگهی حصروراثت

آقــای جمــال شــهامتی نــژاد دارای شناســنامه بشــماره  481بــه شــرح پرونــده کالســه 98-556ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان معصومــه تمجید به شــماره شناســنامه
69862در تاریــخ 1389/1/4در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت
بــه  -1 :جعفرشــهامتی نــژاد فرزنــد جمــال بــه شــماره شناســنامه 3277پســر متوفــی  -2مجتبــی شــهامتی نــژاد
فرزنــد جمــال بــه شــماره شناســنامه 8838پســر متوفــی -3زهراشــهامتی نــژاد فرزنــد جمال به شــماره شناســنامه
 1451065310دخترمتوفــی -4جمــال شــهامتی نــژاد فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه  481همســر
متوفــی -5حبیبــه بــراق فیــروز فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  427مادرمتوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس اعتراضــی دارد ویــا وصیــت نامــه ای از
متوفــی نــزداو باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر وهــر وصیــت
نامــه جــز ســری ورســمی کــه بعــد از موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط وبــال اثــر خواهــد بــود .

رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در
پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139860330002005849مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002000029آقای/خانــم
ناصــر زنــدی فرزنــد ابراهیــم در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 60
مترمربــع پــالک شــماره  3فرعــی از  2281اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامه عادی  /ســند رســمی
 /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از بتــول زنــد خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 1116
2ـ رأی شــماره  139860330002005588مربــوط بــه پرونــده کالســه  1391114430002017704آقــای/
خانــم حســن خدابنــده لــو فرزنــد عــزت اهلل در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت  95مترمربــع پــالک شــماره  163فرعــی از  1945اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه
نامــه عــادی /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از انســیه میــره خریــداری کــرده اســت( .م
الــف ) 1115
3ـ رأی شــماره  139860330002003707مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002002102آقای/خانــم
اصغــر شــیروانی دهاقانــی فرزنــد شــکراله در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  167مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از  2268اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی
 /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از زهــرا میرئــی نســبت بــه  144متــر و موســی میرئــی
نســبت بــه  23متــر کــه نامبــردگان ورثــه ســید محمــد میرئــی هســتند خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 1114
4ـ رأی شــماره  139860330002005853مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002002320آقای/خانــم
اکبــر عطــاردی فرزنــد رحیــم در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده بمســاحت 150
مترمربــع پــالک شــماره  350فرعــی از  1953اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی  /ســند
رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از اســد بیــک محمــدی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 1113
5ـ رأی شــماره  139860330002003895مربــوط بــه پرونــده کالســه  1391114430002012405آقــای/
خانــم صفــدر تســلیمی اخــالص فرزنــد ابراهیمعلــی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمین کــه در آن احــداث بنا
شــده بمســاحت  108/76مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از  2213اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه
نامــه عــادی /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از صاحــب جــان ایمانــی فــرح آبــاد خریــداری
کــرده اســت( .م الــف ) 1112
6ـ رأی شــماره  139860330002005904مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002002799آقــای/
خانــم بخشــعلی مــداح فرزنــد درویشــعلی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  91/09مترمربــع پــالک شــماره  2/24/126فرعــی از  2272اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از محمــد هندیــان خریــداری کــرده
اســت( .م الــف ) 1111
7ـ رأی شــماره  139860330002004200مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002002629آقای/خانــم
حســنعلی حاجــی عابــدی بدرآبــادی فرزنــد آقاماشــاءاله در قســمتی از  /ششــدانگ قطعه زمیــن کــه در آن احداث
بنــا شــده بمســاحت  54مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از  2303اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه
نامــه عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از ربابــه ده شــیری خریــداری کــرده اســت.
(م الــف ) 1110
8ـ رأی شــماره  139860330002004902مربــوط بــه پرونــده کالســه  1396114430002001335آقای/خانــم
صــادق ســلطان نــژاد فرزنــد حبیــب در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده بمســاحت
 90/40مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از  1974اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی  /ســند
رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از مهــدی شــاکری خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 1109
9ـ رأی شــماره  139760330002037935مربــوط بــه پرونــده کالســه  1391114430002017100آقــای/
خانــم رســول رضائــی ماهــر فرزنــد ملــک حســین در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت  152/25مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از  1743اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه
نامــه عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی برابــر صفحــه  521دفتــر  503دارای مالکیــت مــی باشــد.
(م الــف ) 1108
10ـ رأی شــماره  139860330002005846مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002001837آقای/خانم
علــی روشــن زاده فرزنــد قربــان در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 100/58مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از  2281اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی  /ســند
رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از بتــول زنــد خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 1107
11ـ رأی شــماره  139860330002004182مربــوط بــه پرونــده کالســه  1393114430002000802آقــای/
خانــم روح الــه خدامــرادی فرزنــد ســلیمان در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت  69/93مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از  2303اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه
نامــه عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از رجــب علــی پیرنظــر خریــداری کــرده
اســت( .م الــف ) 1106
12ـ رأی شــماره  139860330002004078مربــوط بــه پرونــده کالســه  1391114430002013041آقــای/
خانــم جعفــر عیوضــی فرزنــد نعمــت الــه در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  164/20مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از  2273اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از رضــا عســگریان پــور بیوکــی خریــداری کــرده
اســت( .م الــف ) 1105
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکماه
پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بر اســاس قانــون مذکــور مانع
از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده  -ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم1398/04/11 :
تاریخ انتشار اول1398/03/26 :

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

آگهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت سوم)
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مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب احمــد پــوزش فرزند شــیرآقا به شــماره شناســنامه  8536صــادره از زاهــدان در
مقطــع کاردانــی رشــته الکتروتکنیــک صــادره از واحــد دانشــگاهی واحــد زاهــدان بــا شــماره 128810900061
مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد
اســالمی واحــد زاهــدان بــه نشــانی خیابــان دانشــگاه  ،جنــب میــدان دکتــر حســابی ارســال نمایــد 3400 .

