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برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران کل ثبت اسناد و امالک و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد
نشست هم اندیشی سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه و
بویراحمد و مدیرکل منابع طبیعی استان در راستای گسترش و همکاریهای
دوجانبه در اداره کل ثبت اسناد و امالک استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و
بویراحمد ,نشست مشترکی با حضور مدیران کل و معاونین و کارشناسان
اداره کل ثبت اسناد و امالک و منابع طبیعی استان در دفتر سرپرست
ثبت اسناد و امالک استان درخصوص اجرای طرح قانون جامع کاداستر
به ویژه در ارتباط با اسناد مالکیت اراضی ملی و دولتی برگزار گردید.
زمان خوب سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان در این
نشست ضمن اعالم آمادگی کامل ثبت استان برای اجرای طرح حدنگار
در تمامی دستگاههای مرتبط با امالک و اراضی دولتی و ملی از مدیر
کل منابع طبیعی خواست تا نقشه امالک اراضی ملی و دولتی را به ثبت
استان ارائه نمایند تا با جانمایی و استانداردسازی و اضافه نمودن بر بانک
جامع کاداستر از حقوق دولتی و حفظ و تثبیت اراضی ملی و دولتی
محافظت گردد .
سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان با اشاره به قانون جامع
الیه حد نگاری و تثبیت مالکیت دولت عنوان داشت  :کاداستر اراضی
ملی و دولتی بستر توسعه پایدار بوده و با توجه به روند تخریب و تصرف
اراضی ملی اجرای این طرح امکان تعرض به عرصه های منابع ملی را به
حداقل رسانده و زمینه برخورد قانونی با متخلفین و متصرفین اراضی ملی
را فراهم خواهد کرد.
وی درباره اهمیت سند دار شدن اراضی ملی به نام دولت  ،اظهار
داشت :دریافت سند اراضی ملی و دولتی باعث برنامه ریزی خرد و کالن
دولت جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری در اجرای پروژه های ملی و
استانی و موجب جلوگیری از تصرف این اراضی می شود و چنانچه تصرفی
در این اراضی صورت گیرد با استناد به این اسناد در مراجع قضائی و
قانونی نسبت به استیفای حقوق دولت اقدام خواهد شد.
خوب افزود :صدور اسناد اراضی ملی و دولتی در قالب سامانه کاداستر
با حدنگاری دقیق و مختصات مکانی و وضعیت عرصه و تطبیق حد
مالکیت اراضی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی (مستثنیات) با اراضی

اگهی تصمیمات شرکت آینده نگران سالمت سپیدار سهامی خاص به شماره ثبت  8449و

ملی و دولتی مشخص می شود و تثبیت حاکمیت دولت با رعایت حقوق
مردم به طور کامل احراز می شود.
وی در ادامه تصریح کرد :در  9ماهه سالجاری نقشه کاداستر حدود
 153هزار هکتار از اراضی منابع ملی در بانک جامع اطالعات امالک و
کاداسترجانمائی گردیده است و پیش بینی می شود تا پایان امسال 400
هزار هکتار دیگر نیز جانمایی گردد.
خوب خاطرنشان کرد :همچنین در  9ماهه سالجاری حدود  62هزار
هکتار از اراضی منابع ملی در نقشه کاداستر تثبیت شده است و طبق
برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می شود تا پایان امسال نیز
حدود  200هزار هکتار دیگر از اراضی ملی در سامانه کاداستر استان
تثبیت شود.
غالمحسین حکمتیان مدیر کل منابع طبیعی استان نیز در این نشست
اظهار امیدواری نمود با هم افزایی ثبت اسناد و امالک و منابع طبیعی ،
زمینه تسریع و حل مشکل در اجرای طرح کاداستر میسر گردد.
در ادامه این نشست مشترک نمایندگان و کارشناسان ثبت اسناد و
امالک و منابع طبیعی استان به صورت جداگانه پیشنهادات خود را ارائه
و مسایل مدنظر و مشکالت خود را در رابطه با طرح قانون جامع کاداستر
و ثبیت و جانمایی اراضی ملی اعالم کردند.

اگهی تغییرات شرکت عمارت دیار پارس سهامی خاص به شماره ثبت  4411و شناسه

شناسه ملی  14006792723به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

ملی  14008763380به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

سیداکبر تقوی ناصرآباد به شماره ملی4230632568وسیده هانیه تقوی به شماره

 ،یزدان عباسی به شماره ملی  ، 4269958707بهرام پورنصرآریائی شماره ملی

سیدحیدر تقوی به شماره ملی4230651589به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیداکبر تقوی

 -2یزدان عباسی به شماره ملی  4269958707به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تقوی به شماره ملی 4220341341به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب

پورنصرآریائی شماره ملی  4269746653به سمت نائب رئیس هیئت برای مدت دو سال

 1398/10/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :سیدحیدر تقوی به شماره ملی4230651589و

 1398/10/01تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :مژگان پورنصرآریانی بشماره ملی 4260042051

ملی4220341341به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند -2

 4269746653به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند..

ناصرآباد به شماره ملی 4230632568به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سیده هانیه

و مژگان پورنصرآریانی بشماره ملی  4260042051به سمت رئیس هیئت مدیره و بهرام

شدند وحق امضاء کلیه قراردادها و اسنادرسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و اوراق

بهاداربا نامه های عادی واداری با امضاء سید اکبر تقوی ناصرآباد(مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره )
به همراه مهرشرکت دارای اعتبار است  -3رقیه حسینی بنسنجان به شماره ملی 4231940398ه

سمت بازرس اصلی و خدیجه عوض پورناصر آباد به شماره ملی 4231951357به سمت بازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -4روزنامه کثیراالنتشارابتکار جهت نشر آگهی
های شرکت انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

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

سید هاشم حسینی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز
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مفقودی

وکالتنامــه دفترخانــه اســناد رســمی  106تالــش ( حســین ایمانــی ) تحــت شــماره  27967مــورخ 1398/9/9
مــوکل  :اقــای مجتبــی علیــاری مینــا آبــاد فرزنــد ابوالفتــح بــه شــماره ملــی  2630861678متولــد 1361/6/20
شــماره شناســنامه  533بــه آدرس  :تالــش – خیابــان اندیشــه – پــالک  8وکیــل  :آقــای ســید مجتبــی بخششــی
بــه شــماره ملــی  0072819804نــام پــدر ســید علــی اصغــر تاریــخ تولــد  1356/6/25شــماره شناســنامه 8248
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آدرس کــرج – شــاهین ویــال – خیابــان قلــم – بیــن هفتــم و هشــتم – ســوپر گل صــدف

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

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد  .آقــای هوشــنگ قدرتــی فرزنــد بیــت اهلل بــه شــماره شناســنامه  1993صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی
 1464756597در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه کاربــری مســکونی و باغــات بــه مســاحت  572/5مترمربــع
پــالک  2812فرعــی از  8/1015اصلــی واقــع در ویرمونــی بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی وراث مرحوم
اســرافیل روح پــاک بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/10/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/11/10 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی و بنچــاق خــودروی ســواری دنــا مــدل  1397بشــماره انتظامــی
 961ط  13ایــران  76و شــماره موتــور  153 H 0009854بشــماره شاســی NAAW31YU1JE057384
132
متعلق به اقای شهریار رحیمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

ریاست محترم شعبه اجرای احکام مدنی رشت

بــا ســالم و احتــرام  ،عطــف بــه شــماره  981761در خصــوص دعــوی آقــای کاظــم مســاوات بطرفیــت اقــای
مهــدی مســاح مبنــی بــر ارزیابــی یــک دســتگاه ســواری کار فــورد ایــچ شــماره  12452منطقــه آزاد از خــودرو
صدراالشــاره در پارکینــگ عرفــان رشــت بازدیــد و معاینــه شــد نظریــه کارشناســی بــه شــرح زیــر اعــالم مــی
گــردد  :مشــخصات فنــی  :شــماره انتظامــی  12452منطقــه آزاد انزلــی نــوع  ،سیســتم  ،رنــگ و مــدل ســواری
کار فــورد ایــج بــه رنــگ مشــکی متالیــک مــدل  2013شــماره موتــور  68376 – DBCشــماره شاســی
 68376-2FMDK3GC5DBCوضعیــت شــماره گــذاری  :قابلیــت شــماره گــذاری دارد وضعیــت فعلــی
خــودرو اتومبیــل بــا موتــور روشــن بــه پارکینــگ هدایــت شــده الســتیکها در حــد قابــل قبــول ســالم اســت بدنــه
ســالم اســت موتــور نیــاز بــه ســرویس دارد اتومبیــل در حــد مــدل ســالم اســت قیمــت پایــه کارشناســی مبلــغ
 2/000/000/000ریــال معــادل دیســت میلیــون تومــان تعییــن مــی گــردد .
حسین پوآت – کارشناس رسمی دادگستری در امور وسایل نقیله موتوری زمینی
چنانچــه شــخص ذیســمت ( مهــدی مســاح مجهــول المــکان ) اعتراضــی بــه نظریــه کارشناســی دارد ظــرف هفت
روز نســبت بــه ارائــه آن بــه اجــرای احــکام مدنــی رشــت واقــع در چلــه خانــه اقــدام نمایــد و یــک نســخه از آن
131
را بــه ایــن واحــد ارســال نماینــد .

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  2936فرعی از سنگ  72اصلی بخش 29
گیالن

خانــم رقیــه محمــد علــی زاده بازنشــین بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده دفترخانــه اســناد رســمی 29
رودســر مدعــی گردیــده کــه ســند مالیکــت ششــدانگ عرصــه واعیــان اپارتمان بــه شــماره پــالک 2936فرعی از ســنگ
 72اصلــی بخــش  29گیــالن کــه ذیــل ثبــت  33382دفتــر  230صفحــه  184بنــام نامبــرده صــادر و تســلیم گردیــده
بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده تقاضــای صــدور ســند مالیکــت المثنــی را نمــوده لــذا مراتــب طبــق تیصــره ذیــل ماده
 120اییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت اگهــی میگــردد چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند
مالیکــت بــه شــماره  030087نــزد خــود مــی بــا شــد مراتــب را ظــرف مــدت  ( 10ده ) روز از انتشــار اگهی به ایــن اداره
اعــالم و رســید دریافــت داریــد در غیــر اینصــورت بــه صــدور ســند مالیکــت المثنــی وفــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد .

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

مفقودی

135

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی بــه رنــگ زرشــکی متالیــک
مــدل  1384بشــماره انتظامــی  521ط  26ایران  56و شــماره موتور  01194785و شــماره شاســی S1412284560443
136
متعلــق بــه خانــم رقیــه مهســتی بیجــار بنــه مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت رهــرو  150 CGLمدل  96رنگ ســفید بــه شــماره موتــور 0149NBG512966
و شــماره تنــه  31226و شــماره پــالک  81325 – 614مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

قم
اگهی تغییرات شرکت فرجاد برج پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت  9473و شناسه ملی

 14008290068به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/05/20

تغییرات ذیل اتخاذ شد 1- :فرشاد درفش به شماره ملی  4240285364و احسان چمانده به شماره

ملی  4220130489و حسین تقوائی شهرکی به شماره ملی  5089921385به سمت اعضای اصلی
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت چاپ آگهی

های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()733287

9614

149

مفقودی

مجــوز حمــل ســالح شــکاری دو لــول ســاچمه زنــی ته بــر کالیبــر  12مدل کوســه بــه شــماره ســریال 1653112
بنــام محمــد عربشــاهی در تاریــخ  1398 /6 /20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط می باشــد

150

قم

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی پرایــد صبــا مــدل  1382رنــگ ســفید شــیری بــه شــماره موتــور  00604649و
شــماره شاســی  S1412282157189و شــماره پــالک ایــران  634 – 16ل  23مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

151

قم

مفقودی قطعه زمین (اردبیل ) نوبت اول

اگهی تغییرات شرکت آژند عمران شمس سهامی خاص به شماره
ثبت  8955و شناسه ملی  14007553938به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/07/18تغییرات ذیل اتخاذ شد  :عبدالحمید
ورزنده به شماره ملی  5279818070به سمت مدیر عامل و عضو
هیات مدیره و احسان جدیدی فر به شماره ملی  2032170604به
سمت رئیس هیات مدیره و امیر اشراقی به شماره ملی 0077415809
به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و
حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل
چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء عبدالحمید ورزنده (
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج
()733288

قــرارداد زمیــن قطعــه  2272بــه متــراژ  228و قطعــه  2252بــه متــراژ  238واقــع در شــهرک الهیــه بــه
شــماره قراردادهــای  100/419842-100/419838بنــام مرحمــت نوعــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
164
ســاقط میباشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 991س 85ایــران  93بــه
شــماره موتــور  12484247865و شــماره شاســی  14287861مــدل  1385برنــگ بــژ متالیــک بنــام اســماعیل
152
رئیســی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت راه و ســاختمان آذیــن بــرج شــهر شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1687و شناســه ملــی  10300041482بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1398/06/01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 -1آقــای حمیدرضــا بیگــی ماژیــن بــه شــماره ملــی 6169527447بســمت بــازرس اصلــی
و آقــای مرادعلــی دارشــی بــه شــماره ملــی 4500076131بــه ســمت بــازرس علــی البــدل
بــه مــدت یــک ســال مالــی تعییــن گردیدنــد  -2روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهت نشــر
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
158
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم ()733907

انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک

اگهی تغییرات شرکت ایلیا برج راشین سهامی خاص به شماره ثبت  9154و شناسه ملی

مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر است  -3 .پری صالحی به شماره ملی  4269275448به

ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان یاسوج به استان

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :اردوان عمران پور به شماره ملی  4240122661به سمت بازرس اصلی

 ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء یزدان عباسی به شماره ملی ( 4269958707

 14007835336به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/07/25تغییرات

سمت بازرس اصلی و نجیمه عباسی به شماره ملی  4269278341به سمت بازرس علی

تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،جمهوری  ،خیابان شهید سردار یداله کلهر

کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات

ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

البدل -4 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره

 ،خیابان جمالزاده جنوبی  ،پالک  ، 104طبقه همکف به کد پستی  1313845641انتقال یافت و
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()731608

آگهی ابالغ اخطاریه

برابــر رای شــماره  139860309030001071مــورخ  1398/09/04هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قزویــن -البــرز تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زینــت جهانگیــری فرزنــد علــی اصغــر بــه شــماره شناســنامه  881صــادره از قزوین
بــه شــماره ملــی  4321268222در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 211/31مترمربــع واقــع در قطعــه اول
افــرازی در قســمتی از پــالک شــماره  13اصلــی واقــع در بخــش 5حــوزه ثبــت ملــک قزوین-البــرز خریــداری از مالــک
رســمی آقــای غالمرضــا وهبــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/10/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/10/25 :

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد  .خانــم زهــره خــوب نــژاد فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه  9959صــادره از آســتارا
بــه شــماره ملــی  2619269210در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه احداثــی غیــر مجــاز
کاربــری بــا کســر معبــر احتمالــی پــارک و فضــای ســبز بــه مســاحت  209مترمربــع پــالک  200فرعــی از 1548
اصلــی واقــع در آســتارا بخــش  31گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ابراهیــم خــوب نــژاد بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد و صدور
ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/10/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/10/25 :

اگهی تصمیمات شرکت خودرو کار گچساران سهامی خاص به شماره ثبت  2249و شناسه ملی

غیرتجاری دوگنبدان ()731603

()731602

اگهی تغییرات شرکت فرجاد برج پاسارگاد سهامی خاص به شماره
ثبت  9473و شناسه ملی  14008290068به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/05/20تغییرات ذیل اتخاذ شد  :احسان
چمانده به شماره ملی  4220130489به سمت مدیر عامل و عضو
هیات مدیره و فرشاد درفش به شماره ملی  4240285364به
سمت رئیس هیات مدیره و حسین تقوائی شهرکی به شماره ملی
 5089921385به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد
آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء
فرشاد درفش (رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()733286

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

تقاضای افراز پالک  7/279قریه عباس آباد آستارا بخش  32گیالن
نظــر باینکــه آقــای داود بردبــاری بــه اســتناد وکالتنامــه  1391/10/3-5437دفتــر  261آســتارا بوکالــت از خانــم پاکیزه
رحیمــی بموجــب مشــروحه شــماره 98/9/3-8608تقاضــای افــراز قدرالســهمی مــوکل خــود از پــالک 7/279قریــه
عبــاس ابــاد اســتارا بخــش  32گیــالن را نمــوده و اعــالم داشــته ســایر مالکیــن مشــاعی مجهــول المــکان مــی باشــند.
لــذا بدینوســیله بــه کلیــه مالکیــن مشــاعی اخطــار میگــردد جهــت شــرکت در معاینه محلــی و تهیه نقشــه افــرازی که
از طریــق ایــن اداره بعمــل خواهــد آمــد روز دوشــنبه راس ســاعت  10صبــح مــورخ  98/11/14در محــل وقــوع ملــک
حضــور بهــم رســانند بدیهــی اســت عــدم حضــور هــر یــک از مالکین مشــاع مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد بود
ونتیجــه افــراز نیــز از طریــق انتشــار در روزنامــه ابــالغ خواهــد شــد .اســامی مالکیــن مشــاعی بشــرح ذیــل مــی باشــد
 :محمــد قاســم احمــدی  ،حمیــد رزمــی بنــه حــور  ،مهــدی رســولی  ،فــرزاد مرهونــکار  ،مقصــود مرهونــکار  ،حســین
عباســقلی زاده  ،محمــد داداش زاده  ،ملــک نســا هاشــمی  ،آراســته رزاز ،آرزو حقیقــی  ،خدیجه امینــی  ،پاکیزه رحیمی
 ،فائقــه مســید  ،فرحــروز خرمــی نیــا  ،ناهیــده داداش زاده ،ســهیال وصالــی  ،حمیــده میــرزا دخــت  ،آراســته شــیارگر،
علــی قوامــی  ،حســن برقــی ثبــی  ،ســیروس دهبانــی  ،آغــا باجــب مترجمــی  ،میــر اصغــر موســوی  ،محمد صخــی کار
 ،اکبــر قنبــری نمیــن  ،آزاده پــور بایــرام  ،بــرات قلعــه گیــر  ،ارشــد کرمــزادگان  ،بختیــار کریــم نیــا  ،ارژنــگ شــیارکار ،
مقــدم حاجــی دوســت  ،بهــرام روائــی  ،رحیمــه خالقــوردی پــور  ،اقبــال ازکات  ،حبیبــه ازکات  ،ژالــه خامــه ور  ،حمیده
حســینی  ،شــفیقه ازاد مــرد  ،ناهیــده معانــی  ،جمشــید الیاســی و نســرین رام میرزانــق و ناصــر قربانــی و ام کلثــوم
حیــدر نیــا  ،کریــم حســین نــژاد کــرگان و مــدد لطفــی و رحمــت لطفــی و بهنــام گیاهــکار تاریــخ انتشــار 98/10/25 :
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/09/14 – 139860318020003066هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم هاجــر نظــرزاده لرزجــان فرزنــد محمد حســن بــه شــماره شناســنامه  953صادره
از رودســر و کدملــی  2690492245بــه صــورت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت
 389/79مترمربــع پــالک  338فرعــی از  141اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــات  59تفکیکــی از اصلــی مذکــور
واقــع در قریــه لرزجــان بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک بنیــاد مســتضعفان
انقــالب اســالمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  :چهار شنبه  98/10/11تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهار شنبه 98/10/25
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/09/14 – 139860318020003068هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبــت ملک کالچــای تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای ابراهیــم فرقانــی لرزجــان فرزنــد ابوالقاســم بــه شــماره شناســنامه  8صــادره از رودســر و
کدملــی  2691364518بــه صــورت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  489/48مترمربع
پــالک  339فرعــی از  141اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــات  58و  63تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه
لرزجــان بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  :چهار شنبه  98/10/11تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهار شنبه 98/10/25
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/09/14 – 139860318020003071هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم دلبــر جمالــی ارم ســاداتی فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه 2
صــادره از صومعــه ســرا و کدملــی  2679553888بــه صــورت شــش دانــگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بــر یکباب
ســاختمان بــه مســاحت  224/16مترمربــع پــالک  340فرعــی از  141اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعات 46
تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه لرزجــان بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال
و امــالک بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  :چهار شنبه  98/10/11تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهار شنبه 98/10/25
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مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب مهــدی بیدونــد فرزند عبــاس بشــماره شناســنامه  1769در مقطع کارشناســی
ارشــد در رشــته معمــاری از واحــد دانشــگاهی خلخــال مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا
مــی شــود اصــل مــدارک را بــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد خلخــال ارســال نمایــد .
9236
نوبت اول  98/9/27 :نوبت دوم  98/10/11 :نوبت سوم 98/10/25 :

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر براینکــه تحدیــد حــدود ملــک ذیــل تــا کنــون بعمــل نیامــده لــذا باســتناد مــواد  14و 15قانــون ثبــت
تحدیــد حــدود امــاک مزبــور از ســاعت  10صبــح بشــرح ذیــل :
از بخش هشت سنجبد حوزه ثبتی کوثر
-1پــاک  57فرعــی از اصلــی  21ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی آقــای شــعبان نصیــری فرزنــد رمضــان
واقــع در قریــه زنــاب بــه مســاحت  224/90متــر مربــع .
 -2پــاک 45فرعــی از اصلــی 33ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی ملکــی آقــای زیــن العابدیــن کریمــی
ســلوکلو فرزنــد کریــم الــه واقــع در قریــه ســلوکلوگل بــه مســاحت  171/70متــر مربــع .
 -3پــاک  101فرعــی از اصلــی  42ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی ملکــی آقــای ســعید محبــی پردســتی
فرزنــد حســین واقــع در قریــه پردســتلو بــه مســاحت  1635/45متــر مربــع .
 -4پــاک  102فرعــی از اصلــی  42ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی و محوطــه ملکــی آقــای ســلیمان آقائی
پردســتی فرزنــد محمــد واقــع در قریــه پردســتلو بــه مســاحت  278/09متــر مربع .
روز تحدید روز شنبه 1398/11/19
 -5پــاک  101فرعــی از اصلــی 90ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی و محوطــه ملکــی آقای رشــید شــهبازی
وچیــن فرزنــد علیرضــا واقــع در قریــه وچیــن بــه مســاحت  232/77متــر مربع .
 -6پــاک  102فرعــی از اصلــی 90ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی و محوطــه ملکــی آقای مشــکعلی فتحی
وچیــن فرزنــد فــرض الــه واقــع در قریــه وچیــن بــه مســاحت  156/82متــر مربع .
 -7پــاک  103فرعــی از اصلــی 90ششــدانگ یکبــاب انبــاری و محوطــه ملکــی آقــای جعفرمحرمــی وچیــن
فرزنــد عزیزالــه واقــع در قریــه وچیــن بــه مســاحت  208/64متــر مربــع .
روز تحدید یکشنبه 1398/11/20
 -8پــاک 59فرعــی از اصلــی 57ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی ملکــی خانــم حلیمــه خدایاری ابلــی فرزند
عیــوض واقــع در قریــه ابلــی علیــا بــه مســاحت  448/30متــر مربع .
 -9پــاک 60فرعــی از اصلــی 57ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی ملکــی آقــای صمــد الماســی ابلــی فرزنــد
غــام واقــع در قریــه ابلــی علیــا بــه مســاحت  140/85متــر مربــع .
 -10پــاک 181فرعــی از اصلــی 66ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی ملکــی آقــای عقیــل فتــح الهــی
فرزندعبدالــه واقــع در قریــه گــزور علیــا بــه مســاحت  400متــر مربــع .
روز تحدید دوشنبه 1398/11/21
 -11پــاک  4717فرعــی از اصلــی  82ششــدانگ یکبــاب مغــازه ملکــی آقــای حاجعلــی صادقلــو گیــوی فرزنــد
یعقــوب واقــع در قریــه گیــوی علیــا بــه مســاحت  13/30متــر مربــع .
 -12پــاک  4726فرعــی از اصلــی  82ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی ملکــی آقــای ســیدمناف درخشــان
گیــوی فرزنــد سیدحســام واقــع در قریــه گیــوی علیــا بــه مســاحت  1165/80متــر مربــع .
 -13پــاک  4728فرعــی از اصلــی  82ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی ملکــی آقــای نبــی اله حســنی شــویر
فرزنــد اذن الــه واقــع در قریــه گیــوی علیــا بــه مســاحت  380/80متــر مربــع .
 -14پــاک  4732فرعــی از اصلــی  82ششــدانگ یکبــاب مغــازه ملکــی آقــای عقیــل عظیمیــان فرزنــد مالــک
واقــع در قریــه گیــوی ســفلی بــه مســاحت  15/72متــر مربــع .
 -15پــاک  4733فرعــی از اصلــی  82ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی ملکــی آقــای انصــار رحمتــی فرزنــد
عیــن الــه واقــع در قریــه گیــوی علیــا بــه مســاحت  426/65متــر مربــع .
روز تحدید حدودچهارشنبه 1398/11/23
بعمــل خواهــد امــد بدیــن وســیله مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن و مجاوریــن پاکهــای فــوق الذکــر
آگهــی میشــود کــه در روزهــای مقــرر در اگهــی در محــل وقــوع ملــک مذکــور حضــور بهــم
رســانند واخواهــی بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده  20قانــون ثبــت از تاریــخ تحدیــد
حــدود بمــدت ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد بنابــر ایــن الزم اســت معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع قضائــی صــورت
پذیــرددر غیــر اینصــورت حــق انــان ســاقط خواهــد شــد و ضمنــا عــدم حضــور مجاوریــن مانــع از
عملیــات تحدیــد حــدود نخواهــد شــد .
تاریخ انتشار یک نوبت  :روز چهارشنبه 1398/10/25
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آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای رئــوف عدلــی فردبــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده در دفتــر خانــه اســناد رســمی
شــماره99نمین درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده ومدعــی اســت ســند مالکیــت مقــدار
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب تاسیســات گاوداری بپــاک 104فرعــی از  365اصلــی واقــع در
روســتای نوجــه ده بخــش ســه اردبیــل بنامبــرده ثبــت وصــادر شــده کــه بــه علــت نامعلــوم مفقــود
گردیــده وپــس از جســتجوی کامــل پیــدا نشــده اســت لــذا باســتناد ماده120آییــن نامــه 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.ضمنــا برابراســناد شــماره هــای  81/2/18-20268و  89/10/23-37468در
رهــن بانــک کشــاورزی قــرار گرفتــه اســت.
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اصالحی آگهی دعوت مجامع عمومی

پیــرو آگهــی منتشــره بــه تاریــخ  98.08.14و بــه شــماره  4397در روزنامــه ابتــکار بدینوســیله آگهــی دعــوت
از ســهامدارن شــرکت حمــل و نقــل فــرآورده هــاي نفتــي آبیــدر ســبز ســنندج بــه شــماره ثبــت  5383جهــت
تشــکیل مجامــع عمومــی فــوق العــاده بــه شــرح زیــر اصــاح میگــردد
1ـ دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ( :9نقل و انتقال سهام)
2ـ دستورجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده ســاعت ( :10اصــاح مــاده اساســنامه ـ تغیــر محلـــ کاهــش یــا
افزایــش تعــداد مدیــران)
3ـ محــل تشــکیل جلســه :اســتان کردســتان ،شهرســتان ســنندج ،بخــش مرکــزي ،شــهر ســنندج ،محلــه ســوران
(4/19ســابق) ،کوچــه چهــارم ،بلــوار خواجــه نصیرالدیــن طوســي ،پــاک  ،0طبقــه همکف کــد پســتی 6617833986

هیات مدیره شرکت حمل و نقل فرآورده هاي نفتي آبیدر سبز سنندج ثبت 156 5383

 10861677139به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/07/30
و کریم قربانی به شماره ملی  4230401531به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی

انتخاب شدند 2- .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
دوگنبدان ()733292

اصالحیه

در آگهــی تعاونــی مســکن شــاهد اســتان اردبیــل چــاپ شــده مورخــه  98/10/23روزنامــه ابتــکار کــه زمــان
برگــزاری جلســه روز پنجشــنبه  98/11/3ســاعت  13/30بــوده عنــوان جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده
صحیــح مــی باشــد کــه اشــتباها جلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده چاپ شــده که بدینوســیله
اصــاح مــی گــردد .
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هیئت مدیره تعاونی مسکن شاهد

فقدان مدرک تحصیلي

مــدرک تحصیلــي اینجانــب حســن پــور ســاماني فرزنــد حســین بــه ش شناســنامه  973بــه کدملــي
 0731776461صــادره از تربــت جــام در مقطــع کارشناســی رشــته حســابداري صــادره از واحــد دانشــگاهي
آزاد تربــت جــام مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار اســت .از یابنــده تقاضــا میشــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه
147
آزاد اســامي واحــد تربــت جــام ارســال نمایــد.

«آگهی تحدید حدود اختصاصی»

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان پــاک  17/17اصلــی واقــع در قطعــه  9چــوار-
روســتاي چغاکبــود بخــش یــازده کرمانشــاه کــه توســط خانــم کبــري عزیــزي ،درخواســت ثبــت گردیده اســت ،لذا
حســب تقاضــای نامبــرده مطابــق مــاده  15قانــون ثبــت تحدیــد حــدود اختصاصــی پــاک فوقالذکــر در ســاعت
 10صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  98/11/16بــه عمــل خواهــد آمــد .لــذا بــه صاحبــان امــاک مجــاور و افــرادی
کــه خــود را ذیحــق میداننــد اخطــار میگــردد در تاریــخ فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور بــه هــم رســانند
و در صــورت عــدم حضــور مجاوریــن تحدیــد حــدود طبــق حــدود اظهــار شــده از طــرف متقاضــی انجــام خواهــد
گرفــت ،لــذا هــر یــک از مجاوریــن کــه بــه حــدود پــاک فــوق اعتــراض داشــته باشــند ،اعتــراض آنهــا از تاریــخ
تحدیــد حــدود بــه مــدت  30روز از طــرف اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ایــام پذیرفتــه خواهــد شــد.
تاریخ انتشار1398/10/25 :

همایون صفری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم
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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 یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی
متقاضیــان 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  139860330001013398مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001000943آقــای/
خانــم فاطمــه احمــدی فرزنــد غامحســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  101/33مترمربــع
پــاک شــماره  1فرعــی از  10838اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی شــماره  23560مــورخ
 1394/09/24دفترخانــه  44قــم( .م الــف ) 4839
 -2رأی شــماره  139860330001013837مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001239آقای/خانــم هــادی
خازنــی راد فرزنــد حســن در ششــدانگ یــک باب ســاختمان بمســاحت  49/45مترمربع پاک شــماره  994فرعــی از 931
فرعــی از  11512اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبت قــم .ســند صــادره در دفتــر الکترونیکــی 139720330001012291
بــه موجــب ســند قطعــی شــماره  53339مــورخ  1398/07/06دفترخانــه  29قم( .م الــف ) 4838
 -3رأی شــماره  139860330001013255مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001001526آقای/خانم
اســمعیل صادقــی فرزنــد میرزاجــان در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  95/20مترمربــع پاک شــماره
 5فرعــی از  10880اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از حســین اشــراقی
ســند صــادره در دفتــر  178صفحــه ( .494م الــف ) 4837
 -4رأی شــماره  139860330001013594مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001067آقای/خانــم
محمــد احمدلــو فرزنــد نبــی الــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  75مترمربــع پــاک شــماره  3فرعــی
از  11013اصلــی و پــاک باقیمانــده  11014و  11018اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند صــادره در دفتر
 424صفحــه  6بــه موجــب ســند قطعــی شــماره  53543مــورخ  1380/04/17دفترخانــه  11قــم( .م الــف ) 4836
 -5رأی شــماره  139860330001014475مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001362آقای/خانم
محمــد امینــی فرزنــد محمدجــواد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  96/55مترمربــع پــاک شــماره
 3300اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند صــادره در دفتــر الکترونیکــی  139820330001014403به
موجــب ســند قطعــی شــماره  144216مــورخ  1398/05/17دفتــر  7قــم( .م الــف ) 4835
 -6رأی شــماره  139860330001014371مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002040آقــای/
خانــم تقــی ولــی زاده اصــل فرزنــد اصغــر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  64/30مترمربــع پــاک
شــماره  11042اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از وراث محمدتقــی
زاهــدی( .م الــف ) 4834
 -7رأی شــماره  139860330001009580مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430001001355آقــای/
خانــم ســیدحبیب الــه چاوشــی فرزنــد محمــود در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور کــه در آن احــداث بنــا
شــده اســت بمســاحت  783/5مترمربــع پــاک شــماره  9فرعــی از  11189اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .ســند صــادره در دفتــر  280صفحــه  358بــه موجــب ســند قطعــی شــماره  54789مــورخ 1364/05/07
دفترخانــه  6قــم( .م الــف ) 4833
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 یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت
یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیم
و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده  -ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم1398/11/12 :
تاریخ انتشار اول1398/10/25 :
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مفقودی

ســند کمپانــي و بــرگ ســبز موتــور ســیکلت دلتــا تیــپ  125Lمــدل  1395بــه شــماره پــاک 776-83752
شــماره موتــور 0125NC5039735شــماره تنــه  NC5***125D9517858بــه نــام علــي تاجیــک مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.
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