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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  13986031801400240مــورخ  98/3/4هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی
آقــای عبــاس شــریف پــور املشــی فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه  254صــادره از املش در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  213/62متــر مربــع پــالک  6975فرعــی مفــروز و مجــزی
شــده از قطعــه اول مجــزی شــده از قطعــه  441تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز 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:دوشنبه  98/04/24تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 98/05/07

رئیس ثبت اسناد و امالک – جعفر اسدی
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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  98/02/31- 139860318018000751هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض آقــای رجبعلــی پــور اســماعیل طالمــی فرزنــد بخشــعلی بشناســنامه  30صــادره از ســنگر در شــانزده
ســهم مشــاع از چهــل ســهم ششــدانگ (عرصــه و اعیــان) یــک بــاب مغــازه بــا کاربــری تجــاری بــه مســاحت
 83متــر مربــع مجــزی شــده از پــالک هــای شــماره  28/29فرعــی از  2اصلــی واقــع در آقــا عســگری بخــش 12
گیــالن ،کــه بــرای آن شــماره فرعــی  767در نظــر گرفتــه شــده خریــداری از مالکیــت وراث مرحــوم میــرزا جانــی
محــرز 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 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 .بدیهی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد
تاریخ انتشار نوبت اول 98/04/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/05/08:

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر – سید روشن آقا زاده
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آگهی فقدان سند مالکیت

شــرکت شــهرکهای صنعتــی اردبیــل بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده در دفتــر خانــه اســناد رســمی
شــماره 63اردبیــل درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده ومدعی اســت ســند مالکیــت المثنــی نموده
ومدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب تاسیســات قطعــه 23تفکیکــی بــه پــالک 288فرعــی مفــروز
ومجــزی از 147فرعــی از 365اصلــی واقــع درقریــه نوجــه ده بخــش ســه اردبیــل بنامبــرده ثبــت وصــادر شــده که
بــه علــت نامعلــوم مفقــود گردیــده وپــس از جســتجوی کامــل پیدا نشــده اســت لــذا باســتناد ماده120آییــن نامه
قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی ومتذکــر میگــردد هرکســی نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای
انجــام داده ویــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد ظــرف ده روز پــس از انتشــار ایــن اگهــی
بــه ثبــت محــل مراجعــه واصــل ســند مالکیــت بــا ســند معاملــه رســمی تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت
عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر یــا وصــول اعتــراض بــدون ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی اداره
ثبــت نمیــن نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی وتســلیم آن بــه متقاضــی اقــدام خواهــد نمود.

جمشید مولوی – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نمین
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آگهی حصروراثت

آقــای علــی بخشــی قــره درویشــلو دارای شناســنامه بشــماره 502بــه شــرح پرونــده کالســه 42-98ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان کل آواز محمــدی قــره درویشــلو بــه
شــماره شناســنامه 9در تاریــخ 1398/2/21در مشــگین شــهر اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن
مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1 :آقامعلــی بخشــی قــره درویشــلو فرزندغالمحســین به شــماره شناســنامه  909پســر
متوفــی  -2علــی بخشــی قــره درویشــلو فرزندغالمحســین بــه شــماره شناســنامه 502پســر متوفی -3صوره بخشــی
فرزندغالمحســین بــه شــماره شناســنامه  725دختــر متوفی-4زهــرا بخشــی قــره درویشــلو فرزندغالمحســین بــه
شــماره شناســنامه  1363دختــر متوفــی -5فاطمــه بخشــی قــره درویشــلو فرزندغالمحســین به شــماره شناســنامه
 1172دختــر متوفــی -6مرحمــت بخشــی فرزندغالمحســین بــه شــماره شناســنامه  706دختــر متوفــی -7ســکینه
بخشــی قــره درویشــلو فرزندغالمحســین بــه شــماره شناســنامه  1003دختــر متوفی.اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نمایند هرکــس اعتــراض دارد ویا وصیــت نامــه ای از متوفی
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 .

قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف مشکین شهر –جعفر رحیم نیا

4323

آگهی حصروراثت

آقــای عبــاس نجــاری ســاطی دارای شناســنامه بشــماره 4بــه شــرح پرونــده کالســه 43-98ایــن شــورا درخواســت
گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان لیلــی امیــر ئیــان کرکشــه بــه شــماره شناســنامه
365در تاریــخ  97/12/6مشــگین شــهر اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت
بــه  -1 :قربــان نجــاری ســاطی فرزندابراهیــم بــه شــماره شناســنامه  2پســر متوفــی  -2عبــاس نجــاری ســاطی
فرزندابراهیــم بــه شــماره شناســنامه 4پســر متوفــی -3کبــری نجــاری ســاطی علیــا فرزندابراهیــم بــه شــماره
شناســنامه  347دختــر متوفــی -4منظرنجــاری ســاطی علیــا فرزندابراهیــم بــه شــماره شناســنامه  555دختــر
متوفــی -5عزیــزه نجــاری ســاطی علیــا فرزندابراهیــم بــه شــماره شناســنامه  376دختــر متوفی.اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس اعتــراض دارد ویا وصیــت نامه
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 .

قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف مشکین شهر –جعفر رحیم نیا

آگهی
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آگهی مرحله هفتم سال  (1398منطقه یک کرمان )
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
(( آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ))

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  139860330002007681مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002000490خانــم مــه لقــا
ذوالفقــاری مفیــد فرزنــد اســماعیل در قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 84/31متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از  - 2323اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامه عادی/ســند رســمی/
ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از ابوالقاســم میرئــی ورثــه محمــد میرئــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 1587
2ـ رأی شــماره  139860330002006554مربــوط بــه پرونــده کالســه  1391114430002001902آقــای
آصــف حســین زاده فرزنــد جلیــل در قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  101/40متــر مربــع پــالک شــماره  1فرعــی از  - 2167اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه
نامــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی معالواســطه از شــیر محمــد نــوری نســبت بــه  96متــر و اشــرف
میرئــی نســبت بــه  6متــر مربــع خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 1586
3ـ رأی شــماره  139860330002009120مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002001909آقــای
حســین رضــا ســعادتی راد فرزنــد محمــد حســن در قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث
بنــا شــده بمســاحت  105متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از  - 2304اصلــی واقــع در بخــش دو ثبت قــم .مبایعه
نامــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از نســبت به  85/9ســهم از ســید جالل حســینی و
مقــدار  19/1ســهم ،ســهم االرث از ســید اســداله حســینی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 1585
4ـ رأی شــماره  139860330002008056مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002002524آقــای
محمــد عبدالهــی قمــی فرزنــد علــی در قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  70متــر مربــع پــالک شــماره  67فرعــی از  - 2453اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .ســند رســمی
دارای مالکیــت مــی باشــد( .م الــف ) 1584
5ـ رأی شــماره  139860330002006333مربــوط بــه پرونــده کالســه  1396114430002001349خانــم
آســیه حســینی فرزنــد یدالــه در قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 70متــر مربــع پــالک شــماره  1فرعــی از  - 2279اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی/ســند
رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از علــی و حســین پوســتچی خریــداری کــرده اســت( .م الــف )1583
6ـ رأی شــماره  139860330002008186مربــوط بــه پرونــده کالســه  1396114430002002052آقــای
رحیــم خلیلــی فرزنــد فضــل علــی در ســه دانــگ از ششــدانگ بمســاحت ششــدانگ  120متــر مربع پالک شــماره
 2فرعــی از  - 1823اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .ســند رســمی دارای مالکیــت می باشــد( .م الــف ) 1581
7ـ رأی شــماره  139860330002008188مربــوط بــه پرونــده کالســه  1396114430002002053آقــای محمــد
خلیلــی فرزنــد فضــل علــی در ســه دانــگ از ششــدانگ بمســاحت ششــدانگ  120متــر مربــع پــالک شــماره 2
فرعــی از  - 1823اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .ســند رســمی دارای مالکیــت مــی باشــد( .م الــف ) 1582
8ـ رأی شــماره  139860330002006701مربــوط بــه پرونــده کالســه  1391114430002016330آقــای
ارجعلــی براتــی هماپــور فرزنــد میرزاعلــی درقســمتی از/ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  160/60متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از  - 2174اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامه
عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی ارجعلــی براتــی هماپــور نســبت بــه  108متــر مربــع مالــک رســمی و
مــع الواســطه از اشــرف اســحاق حســینی ورثــه فاطمــه اســحاق حســینی ورثه محمــد رضویان نســبت بــه 52/60
متــر مربــع خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 1588
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 دوم1398/05/08 :
تاریخ انتشار اول1398/04/24 :

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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اگهی فقدان سند مالکیت پالک 85/88عسلویه

نظربــه اینکــه اقــای حســین رزم ارا بــه پیوســت یــک بــرگ استشــهادیه محلــی بااعــالم مفقــودی یــک
جلدســندمالکیت بــه شــماره ســریال 454467د94بــه میــزان یــک ونیــم دانــگ مشــاع ازششــدانگ
پــالک 85/88درخواســت صدورالمثنــی رانمــوده اســت وبــه موجــب ســند قطعــی شــماره 19489مورخــه
1397/12/22دفترخانــه 35عســلویه 1/32دانــگ مشــاع از1/5دانــگ ازششــدانگ رابــه یوســف حمــادی انتقــال
قطعــی داده اســت بــه عبارتــی 24000ســهم از 27292/25ســهم از 109169ســهام ششــدانگ لذامراتــب طبــق
ماده120اصالحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت اعــالم میشــود کــه هرکــس نســبت بــه ملــک مورداگهــی معاملــه ای
نمــوده ویامدعــی وجودســندمالکیت نزدخــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس ازانتشــار ایــن اگهــی بــه اداره
ثبــت اســناد وامــالک شهرســتان عســلویه مراجعــه واعتــراض خودراضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت ویاســند
معاملــه تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقرراعتراضــی نرســد ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســندمعامله ارائــه
نشــود اداره ثبــت المثنــی ســندمالکیت راطبــق مقــررات صادروبــه متقاضــی تســلیم خواهدکــرد
تاریخ انتشاراگهی -1398/4/24م الف217

داریوش جالل منش کفیل اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان عسلویه

4325

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای ســیاوش قنــدی دارای شناســنامه شــماره  32بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 980215ازایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی قنــدی بشناســنامه 174در تاریخ
90/57اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه -1ســیاوش
قنــدی دارای شناســنامه شــماره  32تاریــخ تولــد  64/10/1فرزنــد متوفــی -2یجــاد جلیل شــش بهــره دارای شــماره
شناســنامه 4660294595تــارخ تولــد  72/7/11فرزنــد متوفــی -3عمــران قنــدی دارای شناســنامه شــماره  14تاریخ
تولــد 62/11/1فرزنــد متوفــی -4پروانــه قنــدی دارای شناســنامه شــماره 4665080595تاریــخ تولــد 69/4/16فرزنــد
متوفــی -5ســیما قنــدی دارای شــماره شناســنامه  2تاریــخ تولــد 60/4/12فرزنــد متوفــی -6فــرح جلیــل شــش بهره
فرزنــد نصیرآقــا دارای شناســنامه شــماره  293تاریــخ تولــد  1340/3/4همســرمتوفی اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نزد
اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد177

رئیس شورای حل اختالف شماره ششم لردگان

4337

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  1398/3/25- 139860318008000866هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی حســین شــریفی کلکاســرائی فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه 765
صــادره از ردوســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  484/05متــر مربــع
بــه شــماره پــالک  5600فرعــی قســمتی از  8فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک
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 :دوشنبه  98/4/24تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 98/5/7

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

4261

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  1398/03/18- 139860318008000768هیــات 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 علــی مرتضــی قدیمــی فرزنــد رمضانعلی بشــماره ملی  1صــادره از رودســر
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  177/10متــر مربــع بــه شــماره پــالک
 642فرعــی قســمتی از پــالک  1فرعــی از  83اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک
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 :دوشنبه  98/4/24تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 98/5/7

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

4262

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت

آقــای عقیــل عــرب ســاالری دارای شناســنامه شــماره  1063بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  408/98از ایــن
دادگاه در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رضــا حســین عــرب ســاالری
بشناســنامه 488در تاریــخ  98/4/1اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر
اســت بــه -1متقاضــی فــوق الذکــر عقیــل عــرب ســاالری نام پــدر :رضــا حســین شــماره شناســنامه  -2 1063عالیه
عــرب ســاالری نــام پدر:رضــا حســین ش ش  569ت ت  1316صــادره از ورامیــن (همســر متوفــی) -3رمضــان عــرب
ســاالری نــام پــدر :رضــا حســین ش ش  13ت ت  1355صــادره از ورامیــن (پســر متوفــی) -4محمــد هــادی عــرب
ســاالری نــام پــدر :رضــا حســین ش ش  847ت ت  1349صــادره از ورامیــن (فرزنــد متوفــی)  -5محمــد تقــی عــرب
ســاالری نــام پــدر :رضــا حســین ش ش  917ت ت  1350صــادره از ورامیــن (فرزنــد متوفــی)  -6علــی اکبــر عــرب
ســاالری نــام پــدر :رضــا حســین ش ش  6ت ت  1340صــادره از ورامیــن (فرزنــد متوفــی)  -7گوهــر عــرب ســاالری
نــام پــدر :رضــا حســین ش ش  918ت ت  1350صــادره از ورامیــن (فرزنــد متوفــی)  -8معصومــه عــرب ســاالری نــام
پــدر :رضــا حســین ش ش  3ت ت  1337صــادره از ورامیــن (فرزنــد متوفــی ) اینجانــب بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
در خواســت مزبــور را در یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی
دارا باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد189.خ  /م الــف

ریئس حوزه یک شورای حل اختالف ورامین

4305

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  139860301060001501هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای
حمیدرضــا عــرب ســاالری فرزنــد نادعلــی بشــماره شناســنامه  2075صــادره از ورامیــن در – ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی – بــه مســاحت  95/14متــر مربــع از
پــالک  1054فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از شــماره  26و  27فرعــی از  110اصلــی واقــع در قریــه بــاغ نصــرت
تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن – از مالکیــت محمــد حســین کنگرلــو – محــرز 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 شــد209.ث  /م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول 98/4/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/7 :

رئیس ثبت اسناد و امالک – محمد رحیم پور راینی

4304

آگهی دعوت مجمع

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران محتــرم شــرکت ســهامی خــاص ســاختمانی دیلمــان آباد بشــماره ثبــت  3120و
شناســه ملــی  10220066723دعــوت مــی شــود کــه در ســاعت  10صبــح مــورخ  98/4/31در مجلســه مجمــع
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده کــه در نشــانی اورمیــه محــل شــرکت منعقــد خواهد شــد حضــور بهمرســانند.
دســتور جلســه -1 :تصویــب نقــل و انتقــال ســهام -2تجدیــد انتخــاب هیئــت مدیــره  -3ســایر مــوارد در
صالحیــت مجمــع

هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ساختمان دیلمان آباد

4196

 151/9متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای انتهــای کوچــه  27ســمت چــپ خریــداری
از محــل مالكيــت کاميــار سروشــيان  -ردیــف 1033
 16516فرعــی از  4776اصلــی مجــزی شــده از  142فرعــی از  4776اصلــی – آقــای احمــد کریمــی
دهبكــری فرزنــد نورمحمــد بــه شناســنامه شــماره  422صــادره از جيرفــت در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه
مســاحت  176/30متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای انتهــای بلــوار فرزانــگان ســمت
اوليــن فرعــی خریــداری از محــل مالكيــت همایــون ســهراب کيانيــان  -ردیــف 1550
 16530فرعــی از  4776اصلــی مجــزی شــده از  223فرعــی از  4776اصلــی – خانــم فلــورا رشــيد فرخــی
فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره  14030صــادره از کرمــان و خانــم فریــده رشــيد فرخــی فرزنــد
محمــد بــه شناســنامه شــماره  1855صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ بــاغ پســته مشــتمل بــر
ســاختمان بــه مســاحت  42169/6متــر مربــع بــه آدرس کرمــان جــاده قدیــم زرنــدی کيلومتــر  5خریــداری
از محــل مالكيــت محمــد رشــيد فرخــی ( ضمن ـاً حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو کــه بــا حــق عبــور از راههــای
اشــتراکی فــی مابيــن مجاوریــن میباشــد - ).ردیفهــای  11794و 11845
 4413فرعــی از  4809اصلــی – خانــم شــيما ميرشــكاری کوهــی فرزنــد مهــدی بــه شناســنامه
شــماره  968صــادره از کرمــان و آقــای محمدرضــا ميرشــكاری فرزنــد مهــدی بــه شناســنامه شــماره
 633صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  259/8متــر مربــع بــه
آدرس کرمــان بلــوار شــهدای خانــوک کوچــه  48خریــداری از محــل مالكيــت قنبــر خدائــی  -ردیفهــای
 0885و 1424
 372فرعــی از  4811اصلــی – آقــای قاســم بيلــدار ماهانــی فرزنــد اســمعيل بــه شناســنامه شــماره
 165صــادره از ماهــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 127/23
متــر مربــع بــه آدرس کرمــان خيابــان مهدیــه کوچــه  28پــاک  63خریــداری از محــل مالكيــت ســروش
سروشــيان  -ردیــف 2160
 1845فرعــی از  4811اصلــی – آقــای محمــد اســمعيل زاده ریزوئــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره
 5300صــادره از زرنــد و آقــای عبــاس اســماعيل زاده فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره  5918صــادره
از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  80/04متــر مربــع بــه آدرس کرمــان خيابــان
مهدیــه کوچــه  26خریــداری از محــل مالكيــت شــهریار سروشــيان  -ردیفهــای  0354و 0355
 1855فرعــی از  4811اصلــی – آقــای مختــار رضائــی فرزنــد عبــداهلل بــه شناســنامه شــماره 17972
صــادره از رفســنجان در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت  319متــر
مربــع بــه آدرس کرمــان خيابــان مهدیــه کوچــه  6درب دوم ســمت چــپ خریــداری از محــل مالكيــت محمــد
عبدالرحيمــی  -ردیــف 1267
 3008فرعــی از  5209اصلــی – آقــای ابراهيــم حســنخانی فرزنــد حســين بــه شناســنامه شــماره 2
صــادره از زرنــد در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  100/7متــر مربــع کــه مــوازی  17/62متــر مربــع
از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان بزرگــراه
آیــت الــه خامنــه ای کوچــه  16خریــداری از محــل مالكيــت عــزت الــه ســاالر کانتــری  -ردیــف 1517
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  4کرمان
 376فرعــی از  1اصلــی – خانــم اعظــم رام فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره  8755صــادره از کرمــان
در ششــدانگ یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت  98/60متــر مربــع کــه مــوازی 42/83
متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان
شــرف آبــاد بلــوار قائــم  28خریــداری از محــل مالكيــت ماشــااله رســتمی  -ردیــف 1072
 378فرعــی از  1اصلــی – آقــای علــی جهــان زاده ضيــاء آبــادی فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره
 403صــادره از فهــرج در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  149/30متــر مربــع کــه مــوازی 64/84
متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف میباشــد بــه آدرس کرمــان شــرف آبــاد خيابــان
مطهــری کوچــه اول خریــداری از محــل مالكيــت ماشــااله رســتمی  -ردیــف 0802
 803فرعــی از  2اصلــی – آقــای حســين محمــدی پــور نجيــب فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره 2370
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب کارگاه بــه مســاحت  472/45متــر مربــع کــه مــوازی  250/99متــر
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان شــرف
آبــاد نبــش کوچــه  40ســمت چــپ خریــداری از محــل مالكيــت حســن ایرانمنــش  -ردیــف 0408
 816فرعــی از  2اصلــی – آقــای محســن برهانــی زرنــدی فرزنــد رضــا بــه شناســنامه شــماره  262صــادره
از زرنــد در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان تجــاری و ســوله و مســكونی بــه مســاحت  258/50متــر مربــع کــه
مــوازی  137/33متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف میباشــد بــه آدرس کرمــان
شــرف آبــاد بلــوار قائــم بيــن کوچــه  39و  41خریــداری از محــل مالكيــت ســهراب بختيــاری  -ردیــف 1188
 817فرعــی از  2اصلــی – آقــای محســن برهانــی زرنــدی فرزنــد رضــا بــه شناســنامه شــماره 262
صــادره از زرنــد در ششــدانگ یكبــاب ســوله (انبــار) بــه مســاحت  201/50متــر مربــع کــه مــوازی 107/05
متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف میباشــد بــه آدرس کرمــان شــرف آبــاد بلــوار
قائــم حــد فاصــل کوچــه  39و  41کارگاه پســته محســن برهانــی خریــداری از محــل مالكيــت ســهراب
بختيــاری  -ردیــف 1189
 821فرعــی از  2اصلــی – آقــای علــی ابراهيمــی فرزنــد داود بــه شناســنامه شــماره  411صــادره
از گلبــاف در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی و تجــاری بــه مســاحت  91متــر
مربــع کــه مــوازی  48/34متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده
قــرار دارد بــه آدرس کرمــان شــرف آبــاد بلــوار قائــم نبــش کوچــه  38خریــداری از محــل مالكيــت حســن
ایرانمنــش  -ردیــف 1107
 7985فرعــی از  4اصلــی – آقــای ناصــر رحمانــی پورزرنــدی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره
 788صــادره از زرنــد نســبت بــه  12ســهم مشــاع و خانــم جميلــه عســكری تــاج آبــادی فرزنــد اکبــر بــه
شناســنامه شــماره  841صــادره از زرنــد نســبت بــه  12ســهم مشــاع وخانــم فریبــا عســكری تــاج آبــادی
فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره  344صــادره از زرنــد نســبت بــه  24ســهم مشــاع و خانــم مــه دخــت

عســكری تــاج آبــادی فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره  139صــادره از زرنــد نســبت بــه  24ســهم مشــاع
و خانــم ســميه عســكری تــاج آبــادی فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره  599صــادره از زرنــد نســبت بــه
 24ســهم مشــاع از نــود و شــش ســهم از ششــدانگ یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی بــه مســاحت
 300متــر مربــع کــه مــوازی  50/59متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره
نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان بلــوار امــام حســن مجتبــی کوچــه  8خریــداری از محــل مالكيــت
یونــس ذهــاب ناظــوری  -ردیفهــای  0846و  0847و  0848و  0849و 0850
 4030فرعــی از  8اصلــی – خانــم کنيزرضــا نكوئــی ده چنــاری فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره  1صــادره
از راور در ششــدانگ زميــن مشــتمل بــر اتــاق بــه مســاحت  200/7متــر مربــع بــه آدرس کرمــان خيابــان
کميــل کوچــه  5بعــد از ســه کوچــه ســمت راســت خانــه ســوم دیــوار بلوکــی  -ردیــف 1411
 4991فرعــی از  9اصلــی – خانــم ایراندخــت گــوری بمــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره 74
صــادره از جيرفــت و آقــای احمدرضــا عســكرزاده فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره  22صــادره از جيرفــت
بالمناصفــه در ششــدانگ یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت  193/5متــر مربــع بــه
آدرس کرمــان خيابــان کميــل کوچــه  16خریــداری از محــل مالكيــت اختــر کرباســی  -ردیفهــای 0917
و 0918
 4993فرعــی از  9اصلــی – آقــای مقــداد شــخصی مــددی فرزنــد مظفــر بــه شناســنامه شــماره 950
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت  464/4متــر مربــع بــه آدرس کرمــان
بلــوار جمهــوری کوچــه  35دوميــن کوچــه ســمت راســت غربــی  2خریــداری از محــل مالكيــت احمــد
صنعتگــر  -ردیــف 0902
 5007فرعــی از  9اصلــی – آقــای حســين دهقانــی فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره  2صــادره
از زرنــد در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت  225متــر مربــع بــه آدرس کرمــان خيابــان کميــل
کوچــه  4خریــداری از محــل مالكيــت محمدحســين زنــد  -ردیــف 0776
 5618فرعــی از  10اصلــی – آقــای ســلمان بلــوچ مهــدی آبــادی فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره
 4260صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  220متــر مربــع کــه مــوازی  37/99متــر
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان بلــوار
جمهــوری اســامی خيابــان کميــل نبــش کوچــه  24خریــداری از محــل مالكيــت برفعلــی و اکبــر ایرانمنــش
و ســهراب و خســرو بختيــاری  -ردیــف 0675
 1426فرعــی از  12اصلــی مجــزی شــده از  20فرعــی از  12اصلــی – آقــای محمــود پورطاهــری فرزنــد
علــی بــه شناســنامه شــماره  1صــادره از بــم در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  200متــر مربــع کــه
مــوازی  119/65متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد
بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری خيابــان خوارزمــی کوچــه  16قطعــه دوم ســمت چــپ خریــداری از محــل
مالكيــت محمدحســين ایاقــی  -ردیــف 0398
 1428فرعــی از  12اصلــی مجــزی شــده از  9فرعــی از  12اصلــی – آقــای پرویــز دارابــی زاده فرزنــد جــواد
بــه شناســنامه شــماره  153صــادره از رفســنجان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  216/3متــر مربــع
بــه آدرس کرمــان انتهــای بلــوار جمهــوری خيابــان خوارزمــی کوچــه  17قطعــه  8ســمت چــپ خریــداری از
محــل مالكيــت ناهيــد ایــزدی  -ردیــف 1519
 498فرعــی از  16اصلــی – خانــم مریــم بهــادر فرزنــد داریــوش بــه شناســنامه شــماره 2980449563
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  199/9متــر مربــع کــه مــوازی  33/32متــر
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان
خيابــان شــهيد شــيروانی کوچــه  30اوليــن قطعــه ســمت راســت خریــداری از محــل مالكيــت علــی ایاقــی
 ردیــف 1276 502فرعــی از  16اصلــی – آقــای اميــد پورغامرضائــی برواتــی فرزنــد حســين بــه شناســنامه شــماره 659
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت  214/10متــر مربــع کــه مــوازی 35/69
متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان
بلــوار رضــوان کوچــه  48نســترن  24قطعــه ســوم ســمت راســت شــمالی خریــداری از محــل مالكيــت عــوض
شــهریار پنــاه  -ردیــف 0622
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  8کرمان
 3فرعــی از  170اصلــی – آقــای عنایــت اهلل ناصــح فرزنــد محمدجــواد بــه شناســنامه شــماره  1070صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه و باغچــه بــه مســاحت  1990متــر مربــع بــه آدرس کرمــان کوهپایــه
روســتای روحــی آبــاد خریــداری از محــل مالكيــت پرویــن روحــی  -ردیــف 0400
 10فرعــی از  173اصلــی مجــزی شــده از  1فرعــی از  173اصلــی – خانــم رضــوان توکلــی پورالــه آبــادی
فرزنــد حميــد بــه شناســنامه شــماره  145صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت
 297/75متــر مربــع بــه آدرس کرمــان کوهپایــه روســتای درختنجــان روســتای ميــان نهــر خریــداری از
محــل مالكيــت محمدولــی خوســفی بيرجنــدی  -ردیــف 0835
 33فرعــی از  182اصلــی – خانــم رحيمــه علــی زاده فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره  949صــادره از
زرنــد در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  510/46متــر مربــع بــه آدرس کرمــان کوهپایــه کوهپایــه
روســتای ده شــيب خيابــان شــهيد صالحــی کوچــه روبــروی تكيــه ابوالفضــل خریــداری از محــل مالكيــت
علــی قربــی  -ردیــف 1186
 34فرعــی از  182اصلــی – خانــم رحيمــه علــی زاده فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره  949صــادره از
زرنــد در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  429/99متــر مربــع بــه آدرس کرمــان کوهپایــه کوهپایــه
روســتای ده شــيب خيابــان شــهيد صالحــی کوچــه روبــروی تكيــه ابوالفضــل خریــداری از محــل مالكيــت
علــی قربــی  -ردیــف 1185
تاریخ انتشار نوبت دوم  :دوشنبه 1398/05/07
تاریخ انتشار نوبت اول  :دوشنبه 1398/04/24

آگهــی انتقالــی شــرکت کيهان ســازه برانوش ســهامی خــاص به شناســه ملــی 14006560193
بــه موجــب نامــه شــماره  124/97/3708مــورخ  97/6/12و بــه موجــب صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1397/5/30مرکــز اصلــی شــرکت کيهــان ســازه برانــوش ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  8296از واحــد ثبتــی کهگيلویــه وبریراحمــد بــه اســتان هرمــزگان واحــد ثبتــی
بندرعبــاس بــه نشــانی محلــه شــميليها بلــوار ســيد جمــال الدیــن اســدآبادی کوچــه حميــد صادقی
پــاک 38طبقــه همكــف کــد پســتی  7913775449انتقــال یافــت و در ایــن اداره تحــت شــماره
 18636بــه ثبــت رســيده اســت و جهــت اطــاع عمــوم آگهــی ميگــردد.

آگهــی انتقالــی شــرکت پــی تــا فــراز اســپيد روز بــه شناســه ملــی 10680087512
بــه موجــب صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398/02/02شــرکت پــی
تــا فــراز اســپيد روز (ســهامی خــاص) بــه شــماره ثبــت  6904بــه واحــد ثبتــی اســتان
خوزســتان  ،شهرســتان اهــواز  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر اهــواز ،ملــی راه  ،خيابــان ((10متــری))
 ،خيابــان قيصــر اميــن پــور  ، 2پــاک  ، 0مجتمــع اميــد ، 3طبقــه اول  ،واحــد  1کــد پســتی
 6163794212انتقــال یافــت و در ایــن اداره ذیــل شــماره ثبــت  49807ثبــت گردیــد کــه
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی ميگــردد.

آگهــی تغييــرات شــرکت فنــی خدماتــی ســنا گســتر هيــرکان ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  1361و شناســه ملــی  14003851004بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
ســاليانه مــورخ  1398/01/17تصميمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :ســيد محمــد پاینــده بــه شــماره
ملــی  0386468869و ســيد جعفــر پاینــده بــه شــماره ملــی  0386212546و غزالــه اســبو محلــی
بــه شــماره ملــی  2110648325بــرای مــدت دو ســال بعنــوان اعضــای هيــات مدیــره انتخــاب
شــدند- .حســين ارضتــی بــه کــد ملــی  2240000473بســمت بــازرس اصلــی آقــای مرتضــی
علمــی بــه شــماره ملــی  2180711956بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال
مالــی انتخــاب شــدند.
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در اجــرای مــواد مذکــور بدیــن وســيله اماکــی کــه برابــر آراء هيأتهــای حــل اختــاف موضــوع قانــون
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحيــه
یــک کرمــان تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه و ادامــه عمليــات ثبتــی آنهــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز
گردیــده اســت ،بــه ترتيــب شــماره پــاک فرعــی از اصلــی و بخــش محــل وقــوع ملــک و مشــخصات مالــک
یــا مالكيــن ( متقاضيــان ثبــت ) واقــع در بخشهــای ( )8-4-1ثبتــی شهرســتان کرمــان بــه شــرح ذیــل
آگهــی میشــود تــا در صورتــی کــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضيــان
اعتراضــی داشــته باشــند بتواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد .شــایان ذکــر اســت صــدور و تســليم ســند مالكيــت بــر
اســاس قانــون مذکــور مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  1کرمان
 15فرعــی از  4242اصلــی – خانــم اکــرم صافــی زاده فرزنــد قاســم بــه شناســنامه شــماره  474صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه مشــتمل بــر فوقانــی بــه مســاحت  250متــر مربــع بــه آدرس کرمــان
خيابــان فيروزآبــاد کوچــه  2فرعــی اول ســمت راســت انتهــای کوچــه خریــداری از محــل مالكيــت اســداله
ایرانمنــش  -ردیــف 1464
 529فرعــی از  4776اصلــی – آقــای حبيــب الــه ســلجوقی نــژاد فرزنــد عــوض بــه شناســنامه شــماره 6
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت  252/3متــر مربــع بــه آدرس کرمــان خيابــان
فيروزآبــاد کوچــه  13خریــداری از محــل مالكيــت جليــل رشــيد فرخــی  -ردیــف 2765
 15429فرعــی از  4776اصلــی – خانــم درنســاء کریــم زاده کيســكانی فرزنــد کــرم بــه شناســنامه
شــماره  6صــادره از بافــت در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  252/54متــر مربــع بــه آدرس
کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای کوچــه  5خریــداری از محــل مالكيــت قنبــر خدایــی جــال آبــادی -
ردیــف 9572
 15721فرعــی از  4776اصلــی مجــزی شــده از  203فرعــی از  4776اصلــی – آقــای رضــا روزخــوش
فرزنــد محمدحســين بــه شناســنامه شــماره  5صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب کارگاه بــه
مســاحت  961/92متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه امــام رضــا (ع) نبــش کوچــه  5خریــداری از محــل
مالكيــت ربابــه – طاهــره – مطهــره و نصرالــه همگــی رشــيد فرخــی  -ردیــف 0264
 15875فرعــی از  4776اصلــی – آقــای حميــد رضائــی فرزنــد یــداهلل بــه شناســنامه شــماره 1484
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  199/16متــر مربــع کــه مــوازی 6/22
متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس
کرمــان ســيدی بلــوار شــهدای غدیــر خيابــان وليعصــر کوچــه مهــدی خریــداری از محــل مالكيــت احمــد
دیلمقانــی  -ردیــف 0521
 15893فرعــی از  4776اصلــی مجــزی شــده از  127فرعــی از  4776اصلــی – خانــم زهــرا جبــاری
شــاهزاده محمــدی فرزنــد غامحســين بــه شناســنامه شــماره  2صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب
خانــه بــه مســاحت  107/56متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای بيســت متــری دوم
کوچــه امــام ســجاد  25خریــداری از محــل مالكيــت رضــا رشــيد فرخــی  -ردیــف 0202
 16466فرعــی از  4776اصلــی مجــزی شــده از  150فرعــی از  4776اصلــی – آقــای اميــر حســين آبــادی
فرزنــد حســين بــه شناســنامه شــماره  3صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت
 321/58متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای کوچــه  11نرســيده بــه چهــار کوچــه
مــع الواســطه واگــذاری شــهرداری  -ردیــف 1453
 16477فرعــی از  4776اصلــی مجــزی شــده از  43فرعــی از  4776اصلــی – خانــم فلــورا رشــيد فرخــی
فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره  14030صــادره از کرمــان و خانــم فریبــا رشــيد فرخــی فرزنــد
محمــد بــه شناســنامه شــماره  121صــادره از کرمــان و خانــم فریــده رشــيد فرخــی فرزنــد محمــد بــه
شناســنامه شــماره  1855صــادره از کرمــان بالســویه هــر کــدام نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ
یكبــاب بــاغ پســته بــه مســاحت  56061متــر مربــع بــه آدرس کرمــان جــاده قدیــم زرنــدی خریــداری از
محــل مالكيــت رضــا رشــيد فرخــی ( ضمنـاً حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو کــه بــا حــق عبــور از راههــای اشــتراکی
فــی مابيــن مجاوریــن میباشــد - ).ردیفهــای  11800و  11814و 11843
 16484فرعــی از  4776اصلــی مجــزی شــده از  130فرعــی از  4776اصلــی – آقــای حســين احمــدی
زاده نيمنگــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره  354صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه
مســاحت  196/47متــر مربــع کــه مــوازی  7/86متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف
و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای خيابــان امــام ســجاد اواســط
کوچــه  35خریــداری از محــل مالكيــت اکبــر رشــيد فرخــی  -ردیــف 0474
 16511فرعــی از  4776اصلــی مجــزی شــده از  87فرعــی از  4776اصلــی – آقــای ماشــاءاله صفــرزاده
بنــدری فرزنــد حســين بــه شناســنامه شــماره  5صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()530218

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز ()530238

رییس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک شهرستان کرمان  -عیسی حافظی فر

4315

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز (4332 )530371

آگهی حصر وراثت

خانــم فاطمــه فکــوری نشــرودکلی بــه شــماره شناســنامه  6فرزنــد محمــود از ایــن شــورا در خواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــود فکــوری نشــرودکلی فرزنــد احمــد در تاریــخ
 1382/9/2در شهرســتان  -فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1:فاطمــه
فکــوری نشــرودکلی ش ش  6نــام پــدر :محمــود نســبت :فرزنــد  -2صغــری فکــوری نشــرودکلی ش ش 1
نــام پــدر :محمــود نســبت :فرزنــد  -3علینقــی فکــوری نشــرودکلی ش ش  1نــام پــدر :محمــود نســبت :فرزنــد
 -4محمــد تقــی فکــوری نشــرود کلــی ش ش  354نــام پــدر :محمــود نســبت :فرزنــد  -5نجمــه نصیــری نشــرود
کلــی ش ش  6530023577نــام پــدر :حاجــی آقــا نســبت  :همســر متوفــی و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه
دیگــری نــدارد .اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و تعهــدات بــه شــماره 980378
مفــاد 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 اختــالف رشــت
تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر – احمد علی محمد زاده

3416

آگهی حصر وراثت

خانــم مریــم ســفری چلکدانــی بــه شــماره شناســنامه  10475فرزنــد علــی از ایــن شــورا در خواســت گواهــی
حصــرو وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه جاهــدی کنارســری فرزنــد حســین در تاریــخ
 97/10/21در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد-1 :
کامبیــز ســفری چلکدانــی ش ش  2810نــام پــدر :علــی نســبت :پســر  -2کامــران ســفری ش ش  113506نــام
پــدر :علــی نســبت :پســر  -3لیــال ســفری چلکدانــی ش ش  2039نــام پــدر :علی نســبت :دختــر  -4مریم ســفری
چلکدانــی ش ش  10475نــام پــدر :علــی نســبت :دختــر  -5علــی ســفری چلکدانــی ش ش  501نــام پــدر:
محمــد نســبت :زوج و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد .اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و
انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه  374ســیار مفــاد در خواســت 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  16شــورای حــل اختــالف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت برابــر
درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  16رشت – پروین انصاری

4321

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  1398/03/20- 139860318018000996هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای احمــد جهانــی نشــرود کلــی فرزند نصــرت اله بشــماره شناســنامه  1229در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت  1263/99متــر مربــع مجــزی شــده از پــالک
28فرعــی از  10اصلــی واقــع در قریــه نشــرود کل بخــش  12گیــالن کــه بــرای ان شــماره  191فرعــی در نظــر
گرفتــه شــده خریــداری از مالــک رســمی نصــرت الــه جهانــی نشــرودکلی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور
اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت
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 98/04/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/05/08:

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر – سید روشن آقا زاده

4311

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  139860318014000437مــورخ  98/4/15هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد شــریف شــریف پــور املشــی فرزند حاجــی ابراهیم بشــماره شناســنامه
 620صــادره از املــش در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه
مســاحت  213/62متــر مربــع پــالک  6975فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه اول مجــزی شــده از قطعــه
 441تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان
انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز 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:دوشنبه  98/04/24تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 98/05/07

رئیس ثبت اسناد و امالک – جعفر اسدی

4310

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ صبــا جــی تــی ایکــس بــه رنــگ نــوک مــدادی متالیــک
مــدل  1382بــه شــماره انتظامــی  831م  – 14ایــران  46-و شــماره موتــور  00611501بــه شــماره شاســی
S1412282160412متعلــق بــه آقــای شــاهین خیــر اندیــش مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد4312 .

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد مــدل  1386تیپ141DLXIبــا رنــگ نــوک مــدادی متالیــک بــا
شــماره انتظامــی 315ص -28ایران  56-و شــماره موتور  2166725به شــماره شاســیS1482286228656مفقود
4314
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی خدماتــی ســنا گســتر
هیــرکان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1361و شناســه
ملــی  14003851004بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  1398/01/17تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - :ســید محمــد پاینــده بــه شــماره
ملــی  0386468869و ســید جعفــر پاینــده بــه شــماره
ملــی  0386212546و غزالــه اســبو محلــی بــه شــماره
ملــی  2110648325بــرای مــدت دو ســال بعنــوان
اعضــای هیــات مدیــره انتخــاب شــدند- .حســین ارضتــی
بــه کــد ملــی  2240000473بســمت بــازرس اصلــی
آقــای مرتضــی علمــی بــه شــماره ملــی 2180711956
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال
مالــی انتخــاب شــدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز (4333 )530371

آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی خدماتــی ســنا گســتر هیــرکان ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  1361و شناســه ملــی  14003851004بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398/01/17تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :محــل
شــرکت بــه اســتان گلســتان  ،شهرســتان بندرگــز  ،بخــش مرکــزی  ،دهســتان انــزان
شــرقی  ،آبــادی شــهرک صنعتــی بندرگــز ،خیابــان (شــهرک صنعتــی بندرگــز) ،
کوچــه صنعــت  ، 3قطعــه  ، 30طبقــه همکــف بــه کــد پســتی 48771-85411 :
تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز (4334 )530374

آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی خدماتــی ســنا گســتر
هیــرکان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1361و شناســه ملــی
 14003851004بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده
مــورخ 1398/01/17تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :موضــوع فعالیــت
شــرکت بــه تهیــه و پخــش انــواع فــرآورده هــای لبنــی بهمــراه صــادرات
و واردات فــرآورده هــای آن تغییــر یافــت و مــاده دو اساســنامه شــرکت
بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز (4335 )530388
مفقودی

اینجانــب مجیــد جبــاری مالــک خــودرو پــژو GLXI 405بــه شــماره شاســیNAAM11CAXBK262492و
شــماره موتــور  12490154726بعلــت 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 شــرکت پیکانشــهر ســاختمان ســمند
طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابط مقــرر اقــدام خواهد شــد4313 .

مفقودی

ســند کمپانــی خودرو وانــت دوکابین ویــژه وینگل مــدل  1395به شــماره شاســی NAYCP21B0GA203732
وبــه شــماره موتــور  4G69S4NSNA4740وبــه شــماره انتظامــی 71ایــران  969ع  48متعلــق بــه اقــای ابــوذر
املنــی بابــادی فرزنــد محمــد بــه کــد ملــی 5558711507مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبار ســاقط می باشــد

4338

شهرکرد

مفقودی

کلیــه مــدارک ســواری پــژو تیــپ 405 :جــی ال ایکــس آی  8/1رنگ:بــژ -متالیــک مــدل 1383:بــه شــماره موتور:
 12483184660وشــماره شاســی 83080486 :وشــماره پــاک :ایــران  428 -16ط  67مفقــود شــده واز درجــه
اعتبار ساقط می باشد.

قم

4317

