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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در
پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139860330002004645مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001824آقای/خانــم
زهــرا بهرامــی ســجاد فرزنــد رمضــان در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  148/96مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2383اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .ســند رســمی
دارای مالکیــت مــی باشــد( .م الــف 975
2ـ رأی شــماره  139860330002003890مربــوط بــه پرونــده کاســه  1395114430002000950آقای/خانــم
مظفــر قلــی نــژاد فرزنــد مقصــود در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 119/80مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2174اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی  /ســند
رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از زینــت و حشــمت و بهجــت رضویــان فرزنــد ســید جــال ورثــه
محمــد رضویــان خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 974
3ـ رأی شــماره  139760330002030544مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002002170آقای/خانــم
مهــدی علــی قمــی فرزنــد منوچهــر در ســه دانــگ مشــاع از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت ششــدانگ  74/67مترمربــع پــاک شــماره فرعــی  2731اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از حســین و عــذری زندیــه توســط محمدعلــی و عبدالعلــی و بتــول خریــداری
کــرده اســت( .م الــف ) 973
4ـ رأی شــماره  139860330002005434مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002016478آقــای/
خانــم حمــزه علــی صادقــی فرزنــد اشــرف در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  133مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  1955اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی
 /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از عبــاس افســر خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 972
5ـ رأی شــماره  139860330002003699مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002011409آقای/خانــم
خلیــل نصــاری حســونی فرزنــد فالــح در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  62مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  1764اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی /
ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از علی محمــدی فــرد خریداری کــرده اســت( .م الــف ) 971
6ـ رأی شــماره  139860330002005878جلســه هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب  1390/09/20بــا حضــور امضــاء کننــدگان زیــر در وقــت
مقــرر  /فــوق العــاده در دبیرخانــه هیــات تشــکیل ،رای شــماره  139660330002028352پرونــده کاســه
 1391114430002016167مربــوط بــه تقاضــای آقــای  /خانــم محمدحســین یــزدان پنــاه مبنــی بــر صــدور
ســند مالکیــت ششــدانگ  /قســمتی از پــاک شــماره  2فرعــی از پــاک  2677اصلــی واقــع تحــت بررســی اســت.
پــس از مطالعــه پرونــده و ماحظــه ســوابق مشــخص شــد در رای صــادره شــماره 139660330002028352
اشــتباهاتی بــه شــرح زیــر صــورت گرفتــه اســت:
رای اصاحی
در خصــوص کاســه  1391-16167بــه نــام محمدحســین یــزدان پنــاه پــاک در برخــی از قســمت هــا بــه
صــورت  2677/2اصلــی آمــده اســت کــه صحیــح آن در همــه قســمت هــا بــه صــورت  2677/2/569اصلــی
مــی باشــد( .م الــف ) 970
7ـ رأی شــماره  139860330002003893مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002002229آقــای/
خانــم امیــن زمانــی بشــیر فرزنــد عباســقلی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  120مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  1770اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی
 /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از هــادی رنــج بــر خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 969
8ـ رأی شــماره  139860330002003704مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002000428آقای/خانــم
ســعید خانجانــی رفیعــی فرزنــد مســلم در ســه دانــگ از شــش دانــگ بمســاحت شــش دانــگ  125/61مترمربــع
پــاک شــماره  1الــی  16فرعــی از  2333و  2334اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی/
ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از فاطمــه بیگدلــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 967
9ـ رأی شــماره  139860330002003702مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002000427آقای/خانــم
حمیــد خانجانــی زینعلــی فرزنــد مســلم در ســه دانــگ از شــش دانــگ بمســاحت شــش دانــگ  125/61مترمربــع
درخواســت ســند دارد .پــاک شــماره  1الــی  16فرعــی از  2333و  2334اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از فاطمــه بیگدلــی خریــداری کــرده
اســت( .م الــف ) 968
10ـ رأی شــماره  139860330002005836مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430002001616
آقای/خانــم حمــد الــه خانلــری توانــا فرزنــد ایپــک علــی در ســه دانــگ از شــش دانــگ بمســاحت شــش
دانــگ  105/67مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2323اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
عــادی  /ســند رســمی ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از محمدرضــا هندیانــی فرزنــد محمــد خریــداری
کــرده اســت( .م الــف ) 965
11ـ رأی شــماره  139860330002005838مربــوط بــه پرونده کاســه  1398114430002000171آقای/خانم
بطــول کشــوری آرام فرزنــد نادعلــی در ســه دانــگ از شــش دانــگ بمســاحت شــش دانــگ  105/67مترمربــع
پــاک شــماره فرعــی از  2323اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی  /ســند رســمی  /ســند
مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از محمدرضــا هندیانــی فرزنــد محمــد خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 966
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 دوم1398/04/05 :
تاریخ انتشار اول1398/03/21 :

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

3243

اگهی برگ اخطاریه

نــام ونــام خانوادگــی حســین شــادپور محــل اقامــت مجهــول المــکان محــل حضورشــورای حــل اختــاف وقــت
حضــور  98/5/1ســاعت 18روزســه شــنبه مــاه مرداد1398جهــت رســیدگی بــه دادخواســت علــی اصغرافــکار
علیــه شــمامبنی برمطالبــه وجــه اگراحضارشــونده بــدون عذرموجــه دروقــت مقــرر حاضرنشــود بــرگ جلــب
فرســتاده خواهدشــد م الــف 159

شورای حل اختالف شهرستان کنگان

3743

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول

در خصــوص پرونــده اجرائیــه کالســه  970899مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی تالــش موضــوع فــروش
مــا تــرک مرحــوم حســینعلی کامیــاب (مــورث) واقــع در تالــش خالــه ســرای  59بــا مشــخصات ذیل:رقبــات مورد
ادعــا شــامل اراضــی شــالیزاری و خشــکی (خانــه و محوطــه ) و اراضــی ییالقــی بــا مســاحت کل تقریبــی 40476
متــر مربــع بــوده کــه از ســطح مهــد مســاحت تقریبــی  20208متــر مربــع شــالیزار و بــاغ وســطحی معــادل
 15938متــر مربــع تحــت خانــه و محوطــه مصافــا مســاحت  4330متــر مربــع اراضــی ییالقــی مــی باشــد.
قطعــه اول :قطعــه زمینــی شــالیزاری آبــادی اســت بــا مســاحت تقریبــی  2664متــر مربــع با حــدودات اربعه شــماال
بــه راه بیــن اراضــی شــرقا و جنوبــا :بــه شــالیزار آقــای عزیــز ملیحــی غربــا :بــه شــالیزار آقایــان امیــر شهســواری و
احمــد عبــدی متصــل مــی باشــد کــه ارزش ریالــی هــر متــر مربــع از آن بــه قــرار  20.000تومــان جمعــا بــه مبلــغ
 53/280/000بــرآورد و ارزیابــی مــی گردد.قعطــه دوم  :قطعــه زمیــن خشــکی و شــالیزاری اســت بــا مســاحت کلی
 3506متــر مربــع شــامل خانــه و محوطــه آقایــان حبیــب  ،علــی شــهرتین کامیــاب و خانــه و محوطــه و شــالیزار
آقــای بهنــام کامیــاب بــوده تــا حــدودات اربعــه کلــی  ،شــماال بــه نهــر آببــر عمومــی مشــهور بــه نهــر خانقاه شــرقا:
بــه جــاده عیوضــی محلــه جنوبــا :بــه راه اختصاصــی فرامــرز کامیــاب و غربــا بــه ملــک رقیــه ملیحــی (خریــداری
فرامــزر کامیــاب) متصــل اســت کــه ارزش ریالــی هــر متــر مربــع از آن بــه طــور میانگیــن بقــرار  110/000تومــان
جمعــا بــه مبلــغ  385/660/000ریــال بــرآورد مــی گردد.قطعــه ســوم :قطعــه رهنــی خشــکی اســت بــا مســاحت
تقریبــی  1400متــر مربــع کــه اطــراف آن بــا ســنگ بلــوک محصــور گردیــده اســت و در ســطح عرصــه آن درختان
مثمــر و بــر مثمــری چــون پرتقــال – اوجــا – ســورنی بــرگ و راه عبــوری جنوبــا بــه راه کشــاورزی و غربــا :بــه جاده
عیــوض محلــه متصــل مــی باشــد بــا عنایــت بــه راه دسترســی و امکانــات رفاهــی متصــل بــودن جــاده عمومــی
عیــوض محلــه ،وانگهــی منظورنمــودن الیــن فشــار قــوی بــرق ،ارزش ریالــی هــر متــر مربــع از زمین موصــوف بقرار
 100/000تومــان جمعــا بــه مبلــغ  140/000/000تومــان بــرآورد و ارزیابــی مــی گــردد.
قطعــه چهــارم  :قطعــه زمیــن شــالیزاری آبــادی اســت بــا مســاحت تقریبــی  116/35متــر مربــع بــا حــدودات
اربعــه شــماال بــه ملــک خریــداری فرامــرز کامیــاب شــرقا بــه شــالیزار غــرب قــدرت نیــا جنوبــا  :بــه راه بیــن
اراضــی و مــاورای آن شــالیزار شــهرام کامیــاب غربــا :بــه راه کشــاورزی مــاورای آن ملــک منوچهــر کامیــاب متصل
مــی باشــد کــه ارزش ریالــی هــر متــر مربــع از آن بــه قــرار  30/000تومــان جمعــا بــه مبلــغ 349/050/000
تومــان بــرآورد گردیــده اســت.
قطعــه پنجــم :قطعــه زمیــن شــالیزاری آبــادی اســت بــا مســاحت تقریبــی  293متــر مربــع حــدود اربعــه ملــک
موصــوف شــماال بــه راه کشــاورزی شــرقا :بــه راه و مــاورای آن مالــک شــهرام کامیــاب و ملــک خریــداری پرویز خان
بانــی جنوبــا :بــه شــالیزار منوچهــر کامیــاب غربــا :بــه جــاده عیــوض محلــه و شــالیزار بابــا علــی کامیــاب متصــل
مــی باشــد کــه ارزش ریالــی هــر متــر مربــع از زمیــن شــالیزاری بانوعیــت کشــاورزی بــا راه مربوطــه بقــرار 30/000
تومــان جمعــا بــه مبلــغ  8/790/000تومــان بــرآورد مــی گــردد .کــه در یــد تصــرف فرامــرز کامیــاب مــی باشــد.
قطعــه ششــم :قطعــه زمیــن شــالیزاری آبــادی اســت بــا مســاحت تقریبــی  1902متــر مربــع بــا حــدودات اربعــه
شــماال بــه شــالیزار خانــم گلنــاز پــور عابــدی و فرامــرز کامیــاب شــرقا بــه بــه راه پــس از اراضــی جنوبــا :بــه ملــک
جمشــید راحلــی مقــدم و غربــا :بــه ملــک بابــا علــی کامیــاب متصــل مــی باشــد ارزش ریالــی هــر متــر مربــع از
آن بــه قــرار  30/000تومــان جمعــا بــه مبلــغ  57/060/000تومــان بــرآورد و ارزیابــی مــی گــردد .کــه در بصــرف
منوچهــر کامیــاب مــی باشــد.قطعه هفتــم :قطعــه زمینــی اســت به شــکل خانــه و محوطــه و شــالیزاری با مســاحت
 274متــر مربــع اشــجار مثمــر چــون پرتقــال گــردو گالبــی اســتقرار دارد و قســمتی نیــز بــه شــکل شــالیزاری می
باشــد کــه ارزش ریــای هــر متــر مربــع آن بــه قــرار  110/000تومــان جمعــا مبلــغ  30/140/000تومــان بــرآورد
و ارزیابــی مــی گــردد حــدود اربعــه کلــی ملــک موصــوف شــماال بــه شــالیزار خانــم گلنــاز پــور عابــدی و فرامــرز
کامیــاب شــرقا :بــه ملــک شــالیزار منوچهــر کامیــاب و خانــم گلنــاز پــور عابــدی و جنوبــا :بــه نهــر آب و مــاورای آن
خانــه و محوطــه ایــوب الماســی و غربــا بــه راه عبــوری و خانــه و محوطــه یدالــه زارع متصل می باشــد.قطعه هشــتم:
قطعــه زمیــن شــالیزاری بــوده اســت کــه در طبیعــت بشــکل بــاغ میــوه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد با حــدودات
اربعــه شــماال بــه نهــر آب عمومــی (خانقــاه) شــرقا :بــه محوطــه مهــران کامیــاب جنوبــا :بــه خانــه و محوطــه گلنــاز
پــور عابــدی و نهــر عمومــی غربــا بــه ملــک جهانبخــش قلــی نــژاد متصــل بــوده و بــا مســاحت تقریبــی  3128متر
مربــع بــوده ارزش ریالــی هــر متــر مربــع از آن بــا توجــه بــه نوعیــت کشــاورزی بــه قــرار  30/000تومــان جمعــا
قطعــه دهــم  :قطعــه زمیــن خشــکی اســت بــا مســاحت تقریبــی  800متــر مربــع بــا حــدودات اربعــه شــماال :بــه
ملــک فریــدون قلــی نــژاد شــرقا :بــه جــاده عیــوض محلــه و جنوبــا :بــه کارخانــه برنج کوبــی آقــای ملیحــی و غربا:
بــه شــالیزار فریــدون قلــی نــژاد و کارخانــه برنجکوبــی ملیحــی متصــل بــوده در ســطح عرصــه آن یــک دســتگاه
انبــار بلوکــی توســط خریــدار احــداث گردیــده اســت ارزش ریالــی هــر متــر مربــع از آن بــدون کســر جرایــم بــه
قــرار  130/000تومــان جمعــا بــه مبلــغ  104/000/000تومــان بــرآورد مــی گردد.ازرقبــات ادعایــی تحــت 11
قطعــه بــا مســاحت کلــی  40476متــر مربــع شــامل اراضــی شــالیزاری و خانــه و محوطــه بــاغ مشــجر بــه تفکیک
مســاحت  15938متــر مربــع خشــکی  20208متــر مربــع زمیــن شــالیزاری و  4330متــر مربــع زمیــن ییالقــی
بــوده بــا کســر قطعــات ملــی و اراضــی انتقالــی مــورث ســطحی معــادل  25602متــر مربــع مبنــای ارزیابــی بــوده
کــه ارزش کلــی آن بــه مبلــغ  1/221/820/000تومــان از ســوی کارشــناس رســمی بــرآورد و اعــالم گردیــده ایــن
ارزیابــی بــدون توجــه بــه بدهــی احتمالــی بانــک هــا و رهــن و بازداشــتی و ســایر ارگان هــا و اشــخاص و ادارات و
ســایر هزینــه هــا و عــوارض متعلقــه و مالیــات و غیــره اعــالم گردیــده اســت .لــذا مــال موصــوف روز ســه شــنبه
مــورخ  1398/04/18ســاعت  11صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری
شهرســتان تالــش بــه فــروش مــی رســد .قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده و بــه کســانی کــه
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهــد فروختــه خواهــد شــد و  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده
مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر
اینصــورت  10درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایل می
تواننــد  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیب بازدیــد آنــان از مال مــورد مزایــده داده
شــود (فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد)

داد ورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش
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آگهی فقدان سند مالکیت

خانــم خــان بــی بــی شــه بخــش باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر
اســناد رســمی شــماره  43زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت  296978ششــدانگ یکبــاب منــزل
پــالک  – 11919/1اصلــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان خیابــان  35متــری پشــت کــوه
تیرانــدازی مــورد ثبــت  23016صفحــه  31دفتــر  134بعلــت جابجایــی از بیــن رفتــه در خواســت صــدور ســند
مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتناد تبصــره یــک مــاده  120آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی
میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم
مــی باشــد ازتاریــخ نشــراین آگهــی ظــرف مــدت  10روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا
ســند معاملــه بایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نماینــد تــا مــورد رســیدگی قرار گیــرد واال پــس از انقضــای مدت
مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان
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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 بامعــارض 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 پــاک  5565فرعــی قســمتی از  607فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــان خریــداری از مالک
رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع 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
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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  139860318013000220مــورخ  98/2/2هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــا علــی اکبــر اســدی صوفــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه  13صــادره از رودســر
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  107/41متــر مربــع پــاک 6943
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  2603فرعــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک
رســمی آقــای حســین اســدی صوفــی 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 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 مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :روز چهارشنبه مورخ  98/4/5تاریخ انتشار نوبت دوم :روز چهارشنبه مورخ 98/4/19
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آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه آقــای ســعید رزمجــو بــه عنــوان نماینــده بانــک کشــاورزی شــعبه مرکــزی مشــهد برابــر نامــه شــماره
 82/2182/122مــورخ  1398/02/31و بــه اســتناد  2بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــاء شــده دفتــر اســناد رســمی 21
مشــهد منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و
مدعــی اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت ،بــا بررســی ســامانه جامــع امــاک
الکترونیــک مشــخص گردیــده شــش دانــگ یــک بــاب منــزل بــه شــماره پــاک  25585فرعــی از  175اصلــی واقــع
در اراضــی امامیــه بخــش  10مشــهد بــا شــماره دفتــر امــاک الکترونیکــی  139720306267015800بنــام بانــک
کشــاورزی ثبــت و ســند مالکیــت /222312ب 96صــادر و تســلیم گردیــده ســامانه جامــع امــاک الکترونیــک بیــش
از ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن آگهــی بــه اســتناد مــاده  120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مصــوب بهمــن  1380صــادر
گردیــده اســت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای
انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهی
اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معامله رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد .بدیهی
اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم آن بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد.م الــف 802
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آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه خانــم شمســی کاظمــی کشــکوئیه بــه اســتناد  2بــرگ استشــهادیه گواهــی امضاء شــده دفتر اســنادر ســمی
 193مشــهد منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده
و مدعــی اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت ،بــا بررســی ســامانه جامــع الکترونیــک
مشــخص گردیــده شــش دانــگ یــک واحــد آپارتمــان مســکونی بــه شــماره پــاک  86337فرعــی از  18357فرعــی از 175
اصلــی واقــع در اراضــی امامیــه بخــش  10مشــهد بــا شــماره دفتــر امــاک الکترونیکــی  139720306267033798بنــام
خانــم شمســی کاظمــی کشــکوئیه ثبــت و ســند مالکیــت  /940914الــف  97صــادر و تســلیم گردیده ســامانه جامــع اماک
الکترونیــک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن آگهــی بــه اســتناد مــاده  120آئیــن نامــه قانون ثبــت مصوب بهمــن 1380
صــادر گردیــده اســت .مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه
ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی
اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد .بدیهــی
اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه
رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم آن بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد.م الــف 801
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری رانــا تیپTu5بــه رنــگ مشــکی مــدل 1392بــه شــماره انتظامــی
 441ب  -37ایــران  88-و شــماره موتور160B0040091بــه شــماره شاســیNAAV01FE6DT023676مفقود
3735
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی وانــت پیــکان  1600مــدل  1380بــه شــماره انتظامــی 984د -35ایــران  46-و
شــماره موتــور  11518006609بــه شــماره شاســی  80907909متعلــق بــه خانــم میتــرا خجســته مفقــود و از
3738
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت پیشــگام کاوش خــاک زاگــرس
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  9765و شناســه ملــی
 14004511703بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1398/02/30تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :ـ ســاالر منیعــی
بــا کــد ملــی  3732153592بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
ـ محمدرضــا مســتجاب الدعــوه بــا کــد ملــی  4132375161بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره ـ عبدالحمیــد غفــوری بــا کــد
ملــی  3820614575بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو  -کلیــه اســناد
و اوراق بهــادار و تعهــدآور بــا امضــای مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت
مدیــره (منفــرد) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد و اوراق
عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره
(منفــرد) همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (3756 )511875

آگهــی تغییــرات شــرکت پیشــگام کاوش خــاک زاگــرس
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  9765و شناســه ملــی
 14004511703بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1398/02/30تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  - :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت ( )2دو
ســال انتخــاب گردیدنــد :ســاالر منیعــی با کــد ملــی 3732153592
عبدالحمیــد غفــوری بــا کــد ملــی  3820614575محمدرضــا
مســتجاب الدعــوه بــا کــد ملــی  - 4132375161هیــوا قــادری بــا
کــد ملــی  4500840801بــه ســمت بــازرس اصلــی و فرنگیــس
خالدیــان بــا کــد ملــی  3732474747بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند .ـ روزنامــه
کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخاب شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (3757 )511876

آگهــی تغییــرات شــرکت تجــارت گســتر مریــوان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  7214و شناســه ملــی
 10610104620بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره
مــورخ  1398/03/06تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1 :ـ آقــای
ســرکوت محمــدی کــد ملــی 3821133831بــه ســمت
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل 2ـ آقــای محمــد محمدی
کــد ملــی 3821352817بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات
مدیــره 3ـ خانــم ســیران اساســی کــد ملــی 3821143691
بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره  -کلیــه اســناد و اوراق
بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات
 ،قراردادهــا و عقوداســالمی بــه امضــاء ســرکوت محمــدی
همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (3737 )511300

اگهی تحدیدحدوداختصاصی

نظربــه اینکــه اگهــی تحدیــد حدودپــاک 3/506واقــع درکنــگان قطعــه یــک بخــش هشــت کنــگان قبــا انتشــار
یافتــه ولــی تحدیدحدودبــه عمــل نیامــده لــذا باتوجــه بــه اینکــه خانــم محبوبــه پارســامهربه موجــب کاســه
1396114424006000085دراجــرای قانــون تعییــن تکلیــف درخواســت ثبــت یــک بــاب خانــه قســمتی
ازپــاک یادشــده نمــوده کــه هیــات حــل اختــاف مقــرر درمــواد یــک ،دووســه قانــون اصــاح وحــذف مــوادی
ازقانــون ثبــت مســتقر درثبــت کنــگان بــه موجــب رای شــماره 139760324006000139مورخ97/3/8دســتو
رادامــه عملیــات ثبتــی بــه نــام متقاضــی صادرنمــوده اســت لذابــه موجــب تبصــره 5مــاده 2قانــون مذکوروقــت
تحدیدحدودششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 346مترمربــع شــماره پــاک فرعــی 3/25959متخــذه
ازپــاک فــوق الذکــر روز98/4/29تعییــن وعملیــات تحدیدازســاعت 8صبــح درمحــل شــروع وبــه عمــل
خواهدامداینــک بــه وســیله ایــن اگهــی ازمتقاضــی وکلیــه مجاوریــن طبــق ماده14قانــون ثبــت دعــوت مــی
گرددکــه دروقــت مقــرر درمحــل وقــوع ملــک حضوربــه هــم رســانندواخواهی مجاوریــن نســبت به حــدود وحقوق
اتفاقــی برابرقانــون ثبــت ازتاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حدودبــه مــدت 30روزپذیرفتــه خواهدشــدکه
بایســتی کتبــا بــه اداره ثبــت کنــگان تســلیم ورســید عرضحــال دریافــت نمایــد ضمنــا معتــرض ازتاریــخ تســلیم
اعتــراض بــه اداره ثبــت یــک مــاه فرصــت خواهدداشــت کــه دادخواســت خودرابــه دادگاه صالحــه تقدیــم وگواهــی
تقدیــم دادخواســت رااخــذ وبــه اداره ثبــت ارائــه نمایــد
تاریخ انتشار98/4/5:
م الف 160
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امیرحسین شعبانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان کنگان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه9800497 :

بدینوســیله بــه آقــای اکبــر رســتگار بدهــکار پرونــده کاســه  9800497برابــر گــزارش مامــور اجــرا شــناخته
نگردیــده ایــد ابــاغ مــی گــردد کــه بیــن شــما و آقــای مبلــغ  250/000/000ریــال بابــت چــک بدهــکار مــی
باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار در خواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی
اجرائیــه صــادر و بکاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده  18/19آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد
اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیه محســوب اســت فقط
یــک نوبــت در روزنامــه درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت  10روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و
در غیــر اینصــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهد شــد.
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رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت

آگهی فقدان سند مالکیت

ریئس اداره ثبت اسناد و امالک قرچک – رضا النچری
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/2/9- 139860318020000387هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاچــای تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای یــداهلل احمدیــان درســنکی فرزنــد امیر بشــماره شناســنامه  2صادره از رودســر
و کدملــی  6319910518بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه و انبــاری بــه مســاحت  284/48متــر مربع
پــاک  1179فرعــی از  153اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  379تفکیکــی ســازمان امــوال و امــاک بنیاد
مســتضعفان انقــاب اســامی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه واجــارگاه بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک
رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع 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 :چهارشنبه  1398/4/5تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/4/19
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آگهی ابالغ

بدیــن وســیله بــه آقــای مســعود فعلی نام پــدر :مرتضــی تاریــخ تولــد 1349/06/10 :شــماره ملــی3255233259 :
شــماره شناســنامه  446بــه نشــانی فــرودگاه کرمانشــاه ابــاغ مــی شــود کــه اقــای محمــد امیــن خدائــی نــام
پــدر :محمــد مســعود تاریــخ تولــد 1363/08/21 :شــماره ملــی  3255498775:شــماره شناســنامه 2052:بــه
نشــانی کرمانشــاه خیابــان ســراب قنبــر – کــوی بیســتم – پــاک  25جهــت وصــول مبلــغ موضوعــات الزم
االجــرا 35/000/000ریــال (ســی و پنــج میلیــون ریــال) بــه اســتناد چــک شــماره 916503:تاریــخ چــک:
 1390/10/28بانــک – شــعبه ملــی – بانــک ملــی شــعبه فــرودگاه شــرح متــن و ظهــر چــک :مطابــق مفــاد اصــل
چــک تاریــخ برگشــت 1390/01/28:شــماره گواهــی نامه457465:علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده
اجرائــی بــه کاســه  9800772در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ  1398/03/30مامــور محــل
اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده  18آئیــن نامــه اجرا
مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محلــی 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 ننمایــد عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد یافــت / 1051 .م الــف 12/
3728
مدیر اجرا اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه
5ک

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص پــگاه اندیشــه پــرداز اقتصــاد درتاریــخ
 1398/04/03بــه شــماره ثبــت  17986بــه شناســه ملــی 14008419155
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت  -:تاســیس و بهــره
بــرداری انــواع واحدهــای تولیــدی صنعتــی معدنــی و کشــاورزی  .واردات و
صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی  .تولیــد  ،تامیــن و واردات و پخــش
غــالت و نهــاده هــای دامــی و مــواد غذایــی با منشــا دامــی و گیاهــی  -واردات
نــرم افــزار  ،ســخت افــزار و ادوات ماشــین آالت شــبکه هــای پرداخــت اعــم از
دســتگاههای خــود پــرداز و خــود دریافــت و پــوز فروشــگاهی  .تاســیس و راه
انــدازی فروشــگاههای مجــازی و زنجیــره ای ( غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای )
 .اخــذ نمایندگــی از شــرکتها و کارخانجــات و موسســات خارجــی و یــا اعطــاء
نمایندگــی بــه شــرکتهای خارجــی  .تولیــد نگهــداری و ارایــه و واردات خدمات
و نــرم افــزار و ســخت افــزار ســرورهای میزبانــی و خدمــات انفورماتیــک غیــر
فرهنگــی و غیــر رســانه ای کال» بــا اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــالح  .درصورت
لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریخ
ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان آذربایجــان غربی  ،شهرســتان
ارومیــه  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ارومیــه ،امــام  ،خیابــان طــرزی  ،خیابــان
کشــتگر  ،پــالک  ، 0ســاختمان المــاس غــرب  ، 24 ،طبقــه ســوم  ،واحد 304
کدپســتی  5713616996ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 1000000000ریــال نقــدی منقســم بــه  1000ســهم  1000000ریالــی
تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000000ریــال توســط
موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  55/3040مــورخ  22/02/1398نــزد
بانــک صــادرات شــعبه  3040آذربایجــان بــا کــد  3040پرداخــت گردیــده
اســت اعضــا هیئــت مدیــره خانــم پریســا هدایتــی قــره تــکان بــه شــماره ملی
1380248019و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم
مهســا هدایتــی قــره تــکان بــه شــماره ملــی 2753758107و بــه ســمت عضو
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای هادی رشــید
اباجلــو بــه شــماره ملــی 2755605685و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره به
مــدت  2ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان
حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک
 ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای
عــادی و اداری بــا امضــاء خانــم مهســا هدایتــی قــره تــکان مدیرعامــل همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه
بازرســان آقــای احســان پیــروز فــر بــه شــماره ملــی  2740362595بــه
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم گل آرا پیــروز فــر بــه
شــماره ملــی  2741540810بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک
ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت
تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزله اخــذ و صــدور پروانه
فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()511306

3736

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتور ســیکلت بــه رنگ قرمز مــدل  1393بــه شــماره انتظامــی 13474/511
دارای شــماره موتــور0125N3L002751و شــماره تنهN3L***125Kبــه نامــه حســین اولیائــی فــرد
3726
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین – محمد رحیم پور راینی

ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی 527س 33ایــران  95بــه شــماره موتــور
 139B0118890و شــماره شاســی  NAAN11FE9FH360608مــدل  1394بــه رنــگ ســفید روغنــی
3755
به نام خدا رحم هونکزهی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد
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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  139860318014000220مــورخ  98/3/2هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بامعــارض اقــا علــی اکبــر اســدی صوفــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه  13صــادره از رودســر در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  107/41متــر مربــع پــاک 6943
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  2603فرعــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــان خریــداری
از مالــک رســمی آقــای حســین اســدی صوفــی 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 دوم:چهارشنبه 98/4/19
تاریخ انشتار نوبت اول:چهارشنبه 98/4/5

رئیس ثبت و اسناد و امالک -جعفر اسدی

نظــر بــه اینکــه اقــای مســعود مــددی بــا وکالــت از خانــم صدیقــه ســرلک بــه شــماره  1395/4/20 -30458دفتر
خانــه  14قرچــک بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تاییــدی بــه شــماره  1398/3/28-17دفتــر خانــه  14قرچــک
تعهــد نامــه  1398/4/1-48517دفتــر خانــه  14قرچــک مدعــی گردیــده که ســند مالکیت ششــدانک یکدســتگاه
آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت  68/55متــر مربــع قطعــه  7تفکیکــی واقــع در طبقــه ســوم و انبــاری قطعــه 7
و پارکینــگ قطعــه  5تفکیکــی تحــت پــاک  530 17834در شــهر قرچــک بنــام صدیقــه ســرلک در دفتــر
خانــه  140صفحــه  193چاپــی  259397و ســند صــادر و تســلیم شــده اســت و طــی ســند 88/12/24-48679
دفتــر خانــه  14قرچــک رهــن بانــک مســکن مــی باشــد و تمامــی مــورد ثبــت بــه علــت اثــاث کشــی منــزل
مفقــود گردیــده و تقاضــای ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت کــه مراتــب برابــر تبصــره  1مــاده  120آئیــن
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت در یــک نوبــت جهــت اطــاع عمــوم 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 اعــام و رســید اخــذ نمایــد .بدیهــی اســت در صــورت عــدم
اعتــراض در مــدت قانونــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد -9247.م /الــف

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای حسین میر شکار

آگهی اجرای تبصره  1ماده  105آیین نامه قانون ثبت

بدیــن وســیله اشــعار میــدارد حمیدرضــا عــرب ســاالری مالــک ششــدانگ پــاک ثبتــی  110/1174واقــع در بــاغ
نصــرت بخــش بهنــام وســط ورامیــن قصــد حــذف عبــارت بهــای ثمنیــه اعیانــی از ســند مالکیــت فــوق را دارد
و پــس از تقاضــای مشــار الیــه مراتــب بــه کارشــناس رســمی دادگســتری آقــای علیرضــا مــرادی ارجــاع و طــی
شــماره وارده  98/3/25-139885601060003384نظریــه ایشــان ارائــه گردیــده اســت و بموجــب آن پــاک فوق
هــر گونــه بنــا و ســاخت و ســاز و ارزش اعیانــی مــی باشــد لــذا مراتــب بــه مالــک ثمنیــه اعیــان خــام زینــب خانم
افســر الملــوک اتابکــی و یــا اشــخاص حقیقــی ذی حــق اعــام مــی گــردد در صورتیکــه مدعــی تضییــع حــق می
باشــید ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه دادگاه محــل مراجعــه و گواهــی طــرح دعــوا را بــه
ایــن اداره ارائــه نماییــد در غیــر اینصــورت در اجــرای تبصــره  2مــاده فــوق ســند مالکیــت بــدون اســتثناء بهــاء
ثمنیــه اعیــان بنــام متقاضــی صــادر مــی گــردد 183.ث  /م الــف
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رونوشت آگهی

اقــای محــرم هــادی پــور مردخــه دادخواســتی بــه شــماره  9809985261100109بــه خواســته صــدور گواهــی
حصــر وراثــت مرحــوم میــرزا کریــم هــادی پــور مردخــه بشــرح ذیــل معرفــی نمــوده اســت -1.آقــای محمــد هــادی
پــور مردخــه ش ش  11نســبت :پســر  -2آقــای محــرم هــادی پــور مردخــه ش ش  436نســبت :پســر  -3آقــای
ابوطالــب هــادی پــور مردخــه ش ش  4نســبت :پســر  -4آقــای عبــاس هــادی پورمردخــه ش ش  511نســبت :پســر
 -5آقــای داود هــادی پورمردخــه ش ش  1023نســبت :پســر  -6خانــم هاجــر هــادی پورخانقاهبــر ش ش391
نســبت :دختــر  -7خانــم مینــا هــادی پــور مردخــه ش ش  1نســبت :دختــر  -8خانــم معصومــه هادی پــور مردخه
ش ش  691نســبت :دختــر  -9خانــم جمایــل آزاد بخــش کهــل ش ش  1نســبت  :همســر لــذا چنانچــه کســی یــا
کســانی از متوفــی فــوق الذکــر وصیــت نامــه ســری یــا هــر گونــه نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ
نشــراین آگهــی بمــدت یکمــاه بــه ایــن شــورا ارائــه داده واال گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال – حامد مهاجر
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آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

دراجــرای مــاده 3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی هیات حــل اختاف مســتقر در
ثبــت پــارس آبــاد بشــرح آراصــادره تصرفــات مالکانــه مفــروز از امــاک مشــروحه زیــر واقــع در بخــش 21اردبیــل
حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان پــارس آبــاد را تاییــد وآگهــی موضــوع ماده3قانــون مزبــور بشــرح ذیــل منتشــر
ومقــرر مــی دارد پــس از انتشــار آگهــی اســناد مالکیــت رســمی مفــروز وصــادر وتســلیم گــردد
از شماره 111اصلی واقع درپارس آباد بخش 21اردبیل (محمد رضالو)
-1ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــاک 1094فرعــی از 111اصلــی ملکــی روضیــه قــره زاده فرزنــد رضــا از
مالکیــت اولیــه آقــای ارصــان ســاویز بــه مســاحت  238متــر مربــع
 -2ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــاک 1095فرعــی از 111اصلــی ملکــی علــی اصغــری گنــج چوبــه فرزنــد
قوچعلــی از مالکیــت اولیــه آقــای ارصــان ســاویز ومرســل جعفرپــور بــه مســاحت 229/80متــر مربــع
 -3ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــاک 1096فرعــی از 111اصلــی ملکــی حبیــب اصغــری گنــج چوبــه فرزنــد
قوچعلــی از مالکیــت اولیــه آقــای ارصــان ســاویزو مرســل جعفرپــور بــه مســاحت  227/40متــر مربــع
از شماره  112اصلی واقع در پارس اباد بخش  21اردبیل(انجیل گوشا)
 -4ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــاک  21705فرعــی مجــزا از پــاک  224فرعــی از  112اصلــی ملکــی زهــرا
آگاه تکلــه فرزنــد خــان اوغــان از مالکیــت اولیــه آقــای میــر هاشــم موســوی بــه مســاحت  101/5متــر مربــع
 -5ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــاک  21706فرعــی مجــزا از پــاک 419فرعــی از  112اصلــی ملکــی خانــم
حمیــده بدخــش فرزنــد ســولدوز از مالکیــت اولیــه آقــای اســمعیل خدایــی بــه مســاحت  97/55متــر مربــع
 -6ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــاک  21707فرعــی مجــزا از پــاک 399فرعــی از  112اصلــی ملکی یوســف
فرضــی فرزنــد اســکندر از مالکیــت اولیــه آقــای حــاج آقــا عباســیان (زینالی ) بــه مســاحت  206/95متــر مربع
 -7ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــاک  21708فرعــی مجــزا از پــاک  224فرعــی از  112اصلــی ملکــی آقایان
داریــوش اســدی احــد بیگلــو و کیومــرث اســدی احــد بیگلــو هــر دو فرزنــد التفــات هــر کــدام نســبت بــه
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ از مالکیــت اولیــه آقــای میــر هاشــم موســوی بــه مســاحت  199متــر مربــع
 -8ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه پــاک  3714از  115اصلــی ملکــی جعفربهلولــی فرزنــد اصــان از مالکیــت
اولیــه آقــای غفــار ببــرزاده بــه مســاحت  46متــر مربــع
رای مــاده 3قانــون فــوق الذکــر مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز جهــت اطــاع مالکیــن مشــاعی وســایر
صاحبــان حقــوق آگهــی مــی شــود چنانچــه اشــخاص ذینفــع بــه آراءصــادره اعتراض داشــته باشــد بایســتی ظرف
مــدت دو مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت اگهــی اعتــراض خــودرا کتبــا بــه اداره ثبــت محــل تحویــل ورســید
اخــذ واز تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــه دادگاه عمومــی محل
تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل ارائــه نماینــد در غیــر اینصــورت اداره ثبــت به اســتناد
مفــاد آراء صــادره وطبــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت بنــام متقاضیــان خواهــد نمــود درهرحــال
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضرربــه دادگاه نخواهــد بــود
تاریخ انتشار نوبت دوم روز پنجشنبه 98/4/20
تاریخ انتشار نوبت اول روز چهارشنبه 98/4/5

موسی کارجو سادات  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان پارس آباد
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آگهی ثبتی

تاســیس موسســه غیــر تجــاری رشــد و توســعه مکــران در تاریــخ  1398/04/03بــه شــماره ثبــت  642به شناســه
ملــی  14008419438ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهی میگــردد.
-1موضــوع  :کلیــه فعالیتهــای موسســه غیــر سیاســی و غیــر انتفاعــی غیــر دولتــی بــوده و در موضوع آســیب های
اجتماعــی بــا رعایــت کامــل قوانیــن و مقــررات جمهــوری اســامی ایــران و ایــن اساســنامه فعالیــت خواهــد نمــود
 ،در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــاح
 -2مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
-3مرکــز اصلــی  :اســتان سیســتان و بلوچســتان  ،شهرســتان زاهــدان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر زاهــدان  ،جمهوری
 ،خیابــان  18متــری گلهــا  ،کوچــه گلهــا  ، 7پــاک  ،0طبقــه همکف کــد پســتی 9816993738
 -4سرمایه شخصیت حقوقی  10,000,000 :ریال می باشد
 -5اســامی و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا:خانم زهــرا نهتانــی بــه شــماره ملــی  3620972605دارنــده
 10,000,000ریــال ســهم الشــرکه
-6اولیــن مدیــران  -6-1آقــای مجیــد اســحاقی نــژاد بــه شــماره ملــی  3651253740بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره  -6-2آقــای احســان اســحقی نــژاد بــه شــماره ملــی  3621272917بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره  -6-3خانــم زهــرا نهتانــی بــه شــماره ملــی  3620972605بــه ســمت مدیــر عامــل وعضــو هیئــت مدیــره
 -6-4خانــم انیــس اســحاقی نــژاد بــه شــماره ملــی  3621977147بــه ســمت خزانــه دار و عضــو هیئــت مدیــره
 -6-5خانــم الهــه اســحاقی نــژاد بــه شــماره ملــی  3611175315بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره -6-6آقــای
محمــود اســحقی نــژاد بــه شــماره ملــی  3622063548بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره  -6-7خانم
راضیــه فیــروز فــر بــه شــماره ملــی  3610702990بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت
 2ســال انتخــاب گردیدنــد.
 -7دارنــدگان حــق امضــا :همچنیــن کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور بــا امضــای مدیــر عامــل (خانــم زهــرا
نهتانــی ) و خزانــه دار (خانــم انیــس اســحاقی نــژاد ) و در غیــاب خزانــه دار بــا امضــای رئیــس هیــأت مدیــره (آقای
مجیــد اســحاقی نــژاد) و بــا مهــر موسســه معتبــر خواهــد بود.
 -8اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
 -9بازرســین موسســه  -9-1:خانــم آرزو آذوغ بــه شــماره ملــی  3660107123بــه ســمت بــازرس اصلــی موسســه
و  -9-2خانــم مهــا اســحقی نــژاد بــه شــماره ملــی  3610475897بــه ســمت بــازرس علــی البدل موسســه برای
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدند.
 -10روزنامه کثیراالنتشار زاهدان جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد.
رونوشت :استانداری سیستان و بلوچستان عطف به نامه شماره  13409مورخ  1398/03/04جهت اطاع-ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زاهدان
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اداره کل تامین اجتماعی استان قم

فرم شماره ( 3اباغ رای کمیته بدوی استانی)
باسام
احترامــا اصــل فــرم شــماره یــک مربــوط بــه اقــای علــی وزیــری فــرد در جلســه مــورخ  21/03/1398کمیتــه
بــدوی مشــاغل ســخت و زیــان اور اســتان قــم مطــرح و از مجمــوع  5شــغل مطــرح شــده  5شــغل مــورد تایید
قرارگرفتــه اســت جهــت اقدامــات بعــدی بــه پیوســت ارســال میگردد
مشــاغل تاییــد شــده ( ب) :کارگــر (اگــزوز ســازی ســودمند رحیمــی زاده) -کارگــر (اگزوزســازی ســودمند) -کارگــر
ســاده ( شــهرداری منطقــه  4قــم) کارگــر ســاده (شــرکت ظریــف کاران کویــر)_ پاکبــان( شــبنم شــهر اصفهــان)
محمد جواد ترک زاده آرانی -مدیریت شهرستان
رونوشت
معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضی برابر ماده  3آیین نامه
شــرکت/کارگاه( .اگــزوز ســازی ســودمند رحیمــی زاده)/شــهرداری منطقــه  4قم/ظریــف کاران کویــر و شــبنم
شــهر اصفهــان) اطــاع و اقــدام مقتضــی
اقای علی وزیری فرد جهت اطاع
 ایــن رای بــه اســتناد تبصــره  5مــاده  8آئیــن نامــه اجرایــی مشــاغل ســخت وزیــان آور ظــرف مــدت  15روز قابــلتجدیــد نظــر خواهــی درکمیتــه تجدیــد نظــر مشــاغل ســخت وزیــان آور مــی باشــد ودر صــورت عــدم اعتــراض هــر
یــک از طرفیــن وقطعــی والزم االجــرا شــدن رای مذبــور بــه اســتناد تبصــره  2مــاده  16قانــون تشــکیات وآئیــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداره ظــرف  3مــاه از تاریــخ ابــاغ بــراب اشــخاص داخــل کشــور و ظــرف  6مــاه از تاریــخ ابــاغ
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بــرای افــراد مقیــم خــارج کشــور قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عدالــت اداری خواهــد بــود.

متن آگهی احضار متهم
در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری متهم :محسن
امیری فرزند محمد مختار(فاقد مشخصات بیشتر) در پرونده کالسه
فوق در این دادسرا به اتهام :کالهبرداری اینترنتی به مبلغ چهار
میلیون و هشتصدهزار ریال موضوع شکایت:آقای سید قدرت اله
مرتضوی فرزند سید سیف اله به آقای محسن امیری ابالغ می گردد

ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از خود در شعبه
سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب یاسوج حاضر و از خود
دفاع نمایید و اال عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان یاسوج

