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

برابــر رای شــماره  1398/11/05 – 139760318020003507هیــات 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 امیریــان چایجــان فرزنــد علــی اصغــر بــه شــماره شناســنامه
 9صــادره از رودســر و کدملــی  2691386139بــه صــورت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب
ســاختمان بــه مســاحت  291/85مترمربــع پــالک  419فرعــی از  223اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه
 328تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه چایجــان 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 انتشــار نوبــت اول  :یــک شــنبه  98/12/11تاریخ انتشــار
نوبــت دوم  :یــک شــنبه 98/11/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  98/10/25 – 139860318008003814هیــات 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 ســمیه صمــد زاده فرزنــد ســعداله به شــماره شناســنامه  33صادره از مشــکین شــهر
در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  266/36مترمربــع بــه شــماره پالک
 5742فرعــی قســمتی از  1فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی احمــد
حســن نــژاد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی می
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 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 تقدیم نماینــد بدیهی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریخ
انتشــار نوبــت اول  :روزیکشــنبه  98/11/27تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز یکشــنبه 98/12/11

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  98/10/25 – 139860318008003806هیــات 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 ســمیه صمــد زاده فرزنــد ســعداله به شــماره شناســنامه  33صادره از مشــکین شــهر
در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  196/21مترمربــع بــه شــماره پالک
 5741فرعــی قســمتی از  1فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی احمــد
حســن نــژاد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی می
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 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 تقدیم نماینــد بدیهی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریخ
انتشــار نوبــت اول  :روزیکشــنبه  98/11/27تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز یکشــنبه 98/12/11

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

1103

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

برابــر رای شــماره  98/10/25 – 139860318008003813هیــات 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 ســمیه صمــد زاده فرزنــد ســعداله بــه شــماره شناســنامه  33صــادره
از مشــکین شــهر در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 462/47
مترمربــع بــه شــماره پــالک  5740فرعــی قســمتی از  1فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی احمــد حســن نــژاد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول :
روزیکشــنبه  98/11/27تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز یکشــنبه 98/12/11

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی ســواری کروکــی سیســتم جیــپ تیــپ کا ام مــدل  1983بــه رنــگ مشــکی روغنــی
بشــماره انتظامــی  415ص  62ایــران  56بشــماره موتــور  000654بشــماره شاســی  000790مفقــود و از درجــه
1569
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی شناسنامه مالکیت

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

برابــر رای شــماره 1398/11/03---139860319010002819هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم رخســاره محمــدی پاقلعــه به شناســنامه شــماره 993صــادره شــهربابک فرزند
غالمحســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ بــاغ و زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ  1773/75متــر
مربــع پــالک شــماره  81فرعــی از  61اصلــی واقــع درگودگــز بخــش  48یــزد کــه قســمتی طبــق قولنامــه عــادی
مــع الواســطه از مالکیــت رســمی آقــای حبیــب الــه نظریــان و قســمتی از مالکیــت رســمی آقــای یدالــه بــدری
مقــدم بــه متقاضــی منتقــل و محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله
 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 تقدیم
نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شد.شــماره727م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1398/12/11
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1398/11/27
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1398/10/24---139860319010002711هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین فتحــی پــور پیــش اســتاد بــه شناســنامه شــماره 241صــادره
شــهربابک فرزنــد اســمعیل در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  281/40متــر مربــع نســبت بــه قســمتی
از پــالک شــماره  2604اصلــی ( ضمنــا شــماره  18فرعــی از  2604اصلــی بــه مــورد تقاضــا منظــور شــد) واقــع
دراراضــی برخــواه بخــش  46یــزد ازمالکیــت مشــاعی رســمی خــودش محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره725م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1398/12/11
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1398/11/27

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک

1122

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

برابــر رای شــماره 1398/11/03---139860319010002826هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد مهــدوی گودگــز بــه شناســنامه شــماره 631صــادره شــهربابک فرزند حســین در
ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  606/65متــر مربــع نســبت بــه قســمتی از پــالک شــماره  2905اصلــی (
ضمنــا شــماره  2فرعــی از  2905اصلــی بــه مــورد تقاضــا منظــور شــد) واقــع درقطــب آبــاد بخــش  46یــزد که طبق
قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت رســمی آقــای عیســی ســاالری شــهربابک بــه متقاضــی منتقــل و محــرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره722م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1398/12/11
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1398/11/27

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک
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آگهی اصالحی

ردیــف -1آقــای مظفــر لطفــی زاد بــه کــد ملــی  0041611128صــادره تهــران فرزنــد محمــد نســبت بــه 1/5
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب کمپینــگ گردشــگری بــه مســاحت  15595/62متــر مربــع پــالک ثبتــی 593
فرعــی از  81اصلــی بخــش ســه اردبیــل حــوزه ثبتــی ســرعین کــه نــام خانوادگــی در آگهــی قبلــی اشــتباها
لطفــی نــژاد قیــد شــده بــود .
تاریخ انتشار نوبت اول  :یکشنبه  98/12/11تاریخ انتشار نوبت دوم  :دوشنبه 98/12/26

بهبود محمدی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین

آگهی فقدان سند

هیــات حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان میانــدواب بشــرح زیــر تصرفــات مفــروزی
و مالکانــه اشــخاص را تاییــد و بــه جهــت عــدم دسترســی بــه مالکیــن مقــرر شــده اســت پــس از نشــر اگهــی
ســند مالکیــت رســمی صــادر و تســلیم گــردد و علیهــذا در اجــرای مــاده  3قانــون مذکــور و اییــن نامــه اجرایــی
ان مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــالع مالکیــن مشــاعی و ســایر صاحبــان حقــوق اگهــی مــی
شــود و چنانچــه اشــخاص اعتــراض داشــته باشــند حداکثــر ظــرف مــدت دو مــاه از انتشــار اولیــن اگهــی اعتــراض
کتبــی خــودر ا مســتقیما بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان میانــدواب تســلیم نمــوده و بایــد یکمــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نماینــد
در غیــر اینصــورت ســند مالیکــت مــورد تقاضــای متصــرف بــر اســاس مدلــول رای صــادره در حــدود و مقــررات
صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  – 1رای
شــماره  139860313006010484مورخــه  1398/10/25تقاضــای اقــای ســید رحیــم فاطمــی چوپلوجــه مبنــی
بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب خانــه قســمتی از پــالک  4835اصلــی بخــش  14مراغــه حــوزه
ثبتــی میانــدواب خریــداری شــده از فریــدون جاللــی پرونــده هیــات  96-15بــه مســاحت  138/40متــر مربــع
کــه بــرای آن پــالک  27305فرعــی تعییــن شــده اســت  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  98/11/26 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم 98/12/08 :

قنبر محمد وند – کفیل اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

968

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

برابــر رای شــماره  98/10/07 - 139860318018004976هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای مهــدی عبداللهــی مقــدم جوبنــه فرزنــد شــعبان بــه شــماره ملــی  6539367767در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت  1150/37مترمربــع مجــزی شــده از
پــالک  52و غیــره فرعــی از ســنگ  16اصلــی واقــع در قریــه کنسســتان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره
 143فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد حســن جاهــد کنسســتانی 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  .تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  98/11/26 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 98/12/11

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  98/10/07 - 139860318018004973هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای مهــدی عبداللهــی مقــدم جوبنــه فرزنــد شــعبان بــه شــماره ملــی  6539367767در
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  1346/76مترمربــع مجــزی شــده از پــالک  52و غیــره فرعی
از ســنگ  16اصلــی واقــع در قریــه کنسســتان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  142فرعــی در نظــر
گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد حســن جاهــد کنسســتانی محــرز گردیــده اســت لــذا به
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول 98/11/26 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 98/12/11

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  98/09/20 - 139860318018004644هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای زیــن العابدیــن ویشــلقی فرزنــد یحیــی بــه شــماره ملــی  2801396338صــادره از
ویشــلق در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  1064/48مترمربــع مجــزی
شــده از پــالک  168فرعــی از ســنگ  24اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره
پــالک  473فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای نصــرت الــه کشــاورز 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 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 دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت
اول  98/11/26 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 98/12/11

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد مــدل  1382بشــماره انتظامــی  858ج  47ایــران  91متعلــق بــه
1571
اقــای محمــد طهماســبی پــور قوجــه بیگلــو مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
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بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه  9800160و  9800155مقــدار دو ســهم مشــاع از  8ســهم از 160
ســهم ازششــدانگ قریــه قــره حســنلو پــالک  137اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل بــا اســتثناء شــماره
هــای فرعــی از  1الــی  48و مســتثنیات قانونــی برابــر ســند شــماره  3394مورخــه  80/5/24دفــت 16
اردبیــل بــه اقــای فــرج عباســی قــره حســنلو انتقــال قطعــی یافتــه اســت و تمامــی و همگــی مــازاد اول
ششــدانگ یکبــاب دامــداری پــالک  74فرعــی از  137اصلــی واقــع در قریــه قــره حســنلو بخــش ســه
اردبیــل بــا حفــظ کلیــه حقــوق و منافــع منــدرج در ســند رهنــی  2068مورخــه  81/2/18دفتــر  2نمیــن
محــدود بــه شــرح یــک فقــره ســند مالکیــت ذیــل شــماره  119295صفحــه  538دفتــر  753امــالک
ثبــت اردبیــل بنــام آقــای فــرج عباســی قــره حســنلو صبــت و صــادر گردیــده اســت طبــق ســند رهنــی
شــماره  281381/18-20268و ســند متمــم  94/12/25-46489دفتــر خانــه دو نمیــن در رهــن بانــک
کشــاورزی شــعبه آبــی بیگلــو قــرار گرفتــه و طبــق نظــر 6/060/000/000ریــال (ششــصد و شــش میلیــون
تومــان ) تقویــم ارزیابــی شــده وپــالک فــوق دارای دامــداری و دامــداری مذکــور در زمینــی بــه مســاحت
 3490/5متــر مربــع بنــا شــده و زمیــن مذکــور بــا اســتفاده از ســنگ پــی و آجــر بــه ارتفــاع تقریبــی
 2/5متــر محصــور وقســمت اعظــم دیــواراز دو طــرف ســیمانکاری شــده اســت دامــداری مذکــور دارای دو
ســالن پــرورش و انبــار ذخیــره مــواد خوراکــی جمعــا بــه متــراژ 509متــر مربــع و بــا اســتفاده از اســکلت
ســوله بــا پوشــش ایرانــت و بــا انــدود داخــل و بیرونــی ســیمانی ســاخته شــده اســت همچنیــن در جلــوی
هــر دو ســالن بهــار بنــد بنــا شــده اســت در گوشــه ضلــع جنوبــی و غربــی ملــک ســاختمان نگهبانــی و
کارگــری و انبــاری احــداث شــده و در ضلــع شــمالی و شــرقی چــاه اب و منبــع هوایــی و متعلقــات ان
بــه انضمــام یــک اتاقــک موجــود بــوده اســت ملــک مذکــور فاقــد بــرق و گاز بــوده و روشــنایی از طریــق
موتــور بــرق تامیــن شــده اســت طبــق بررســی ومشــاهدات فاقــد بــرق و گاز بــوده و دامــداری مدتــی
اســت راکــد و غیــر فعــال مــی باشــد بــا عنایــت بــه اینکــه امــکان ورود بــه داخــل ملــک و بررســی دقیــق
امکانــات و تاسیســات داخــل ان مقــدور نبــوده و بــه ناچــار از قســمتهای قابــل مشــاهده دامــداری در حــد
ممکــن بازدیــد و همچنیــن مســتندات موجــود از جملــه ســند مالکیــت گــزارش ارزیابــی مطابقــت داده
شــده اســت دامــداری در ضلــع جنوبــی روســتای قــره حســنلو واقــع شــده اســت و حــدود یــک کیلومتــر
از روســتا فاصلــه داشــته و بوســیله جــاده فرعــی بــه روســتا و ســپس بــه جــاده اردبیــل  -آبــی بیگلــو
متصــل مــی شــود النهایــه بــا بررســی میدانــی صــورت گرفتــه و مالحظــه محــل و تعییــن ارزش زمیــن
و بــا در نظــر گرفتــن متــراژ ملــک و موقعیــت مکانــی و نــوع کاربــری و راههــای دسترســی و ارتبــاط ان
بــا شــوارع و کیفیــت مصالــح مصرفــی و توجهــات قدمــت و اســتهالک ملــک و تجهیــزات و منصوبــات و
امتیــازات مربوطــه ارزش عرصــه و اعیــان واحــد دامــداری فــوق الذکــر بــا در نظــر گرفتــن جمیــع جهــات
بــه مبلــغ  6/060/000/000ریــال ( ششــصدو شــش میلیــون تومــان ) بــر اورد گردیــده اســت  .پــالک
فــوق از ســاعت9الی 12روز چهارشــنبه مــورخ99/2/3در اداره ثبــت اســناد وامــالک نمیــن واقــع در نمیــن
از طریــق مزایــده بفــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ (6/060/000/000ششــصد و شــش میلیــون تومــان
) شــروع وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی
هــای مربــوط بــه آب وبــرق وگاز اعــم از حــق انشــعاب ویــا حــق اشــتراک ومصــرف در صورتــی کــه مــورد
مزایــده دارای آنهــا باشــد ونیــز بدهــی هــای مالیاتــی وعــوارض شــهرداری وغیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم
از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ونیــز در صــورت
وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد
شــد ونیــم عشــر وحــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی
گــردد مزایــده روز بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت ومــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.

رئیس ثبت اسناد وامالک نمین –مولوی
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابــر رای هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر درواحــد ثبتــی شهرســتان ســرعین تصرفــات مالکانــه و بــال معــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت
لــذا مشــخصات متقاضیــان و ملــک مــورد تقاضــا بشــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه
مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .

بخش سه اردبیل حوزه ثبتی شهرستان سرعین
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بهرام حیدری -رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه ی  1شهرستان اردبیل

رونوشت گواهی حصرواثت

خانــم طوبــی علــی پــور بهــزادی بشناســنامه شــماره  125باســتناد وگواهــی فــوت ورونوشــت شناســنامه ورثــه
درخواســتی بشــماره  980764تقدیــم ایــن شــورا نمــوده وچنیــن اشعارداشــته اســت کــه شــادروان الــه داد علــی
پــور بهــزادی بشناســنامه شــماره  12درتاریــخ دوشــنبه  28بهمــن  1398درگذشــته وورثــه وی درهنــگام درگذشــت
عبارتنــد از  -1طوبــی علــی پــور بهــزادی فرزنــد علــی پنــاه شــماره شناســنامه  125نســبت با متوفــی زوجــه  -2اکرم
علــی پــور بهــزادی فرزنــد علــی پنــاه شــماره شناســنامه 4669625896نســبت بانتوفــی فرزنــد -3محمــد علــی پــور
بهــزادی فرزنــد اهلل داد شــماره شناســنامه  4669601849نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -4ام البنیــن علــی پــور بهــزادی
فرزنــد فرزنــد اهلل داد شــماره شناســنامه 39نســبت بــا متوفــی فرزنــد -5وحیــد علــی پوربهــزادی فرزند اهلل داد شــماره
شناســنامه  4660186849نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -6مریــم علی پــور بهــزادی فرزند اهلل داد شــماره شناســنامه 33
نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -7فریبــا علــی پــور بهــزادی فرزنــد اهلل داد شــماره شناســنامه 32نســبت بــا متوفــی -8امیر
بهمــن علــی پــور بهــزادی فرزنــد اهلل داد شــماره شناســنامه  310نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -9مهــرداد علــی پــور
بهــزادی فرزنــد اهلل داد شــماره شناســنامه 3نســبت بامتوفــی فرزنــد پس ازتشــریفات قانونی وانتشــار یــک نوبت آگهی
درروزنامــه وعــدم وصــول هرگونــه الیحــه یــا اعتــراض بــا ارائــه وصیــت نامه ســری یا رســمی حســب گواهــی متصدی
مربوطــه وماحظــه گواهینامــه مالیــات بــرارث بــه شــماره  .ســرانجام درتاریــخ  1398/12/07دروقت فوق العاده شــعبه
اول حصروراثــت شــورای حــل اختــاف آلونــی بتصــدی امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل وپــس ازماحظــه پرونــده کار
گواهــی مــی نمایــد کــه ورثــه درگذشــته منحصربــه اشــخاص یــاد شــده دربــاال بــوده ووراث دیگــری نــدارد ودارائی ان
روانشــاد پــس ازپرداخــت وانجــام حقــوق ودیونیکــه برترکــه تعلــق مــی گیــرد وبــا عنایــت بــه مــاده واحــده مربــوط به
اصــاح مــواد 946و948قانــون مدنــی مصــوب 6بهمــن مــاده  1387وبــه اســتناد مــاده واحــده الحــاق یــک تبصــره بــه
مــاده  946قانــون مدنــی اصاحــی 1387/11/6مصــوب 1389/5/26مجلــس شــورای اســامی بــه صــورت زیر تقســیم
مــی گــردد طوبــی علــی پــور بهــزادی زوجــه  1/8یــک هشــتم ازامــوال منقــول وقســمت امــوال غیرمنقــول مابقــی
ترکــه بیــن ســایر وراث بــه قاعــده ذکــور دوبرابــر انــاث تقســیم مــی شــود -اکــرم علــی پــور بهــزادی فرزنــد 1/12
یــک دوازدهــم ازمابقــی ترکــه –محمــد علــی پــور بهــزادی فرزنــد  1/6یــک ششــم ازمابقــی ترکــه – ام البنیــن علــی
پــور بهــزادی فرزنــد  1/12یــک دوازدهــم ازمابقــی ترکــه –وحیــد علــی پــور بهــزادی فرزنــد  1/6یــک ششــم ازمابقــی
ترکــه –مریــم علــی پــور بهــزادی فرزنــد  1/12یــک دوازدهــم ازمابقــی ترکــه –فریبــا علــی پــور بهــزادی فرزنــد 1/12
یــک دوازدهــم ازمابقــی ترکــه –امیــر بهمــن علــی پــور بهــزادی فرزنــد  1/6یــک ششــم ازمابقی ترکــه –مهــرداد علی
پــور بهــزادی فرزنــد  1/6یــک ششــم از مابقــی ترکــه اعتبــار قانونــی ایــن گواهینامــه ازحیــث مبلــغ نامحــدود اســت
قابــل درج درروزنامــه مــی باشــد وفاقــد اعتبــار دیگــر اســت 555
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قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حصروراثت الونی اسحاق علیدوستی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان قم
ادره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اداره دو قم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

جلســه هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصوب
 90/9/20بــا حضــور امضاکننــدگان زیــر در وقــت مقــرر فــوق العــاده در دبیــر خانــه هیــات تشــکیل رای شــماره
 139860330002016519پرونــده کاســه  1391114430002012491مربــوط بــه تقاضــای آقــای علــی
وصالــی پیــران مبنــی برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ قســمتی از پــاک شــماره  1967اصلــی واقــع در بخــش
دوقــم تحــت بررســی اســت
رای اصاحی
باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس بــه شــماره  2/20738مورخــه  98/11/12و بــا عنایــت بــه اینکــه طبــق رای
هیــات تاکنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صادربــه شــرح ذیــل اصــاح میگــردد
قســمتی از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه درآن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت  116/60مترمربــع پــاک
شــماره  1967اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم تاییــد و رای خــود را بــا حــدود ذیــل
صــادر مــی نمایــد
شماال بطول  6متر دیوار به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی از  1967اصلی
شرقا بطول  19/40متر دیوار به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی دیگر از  1967اصلی
جنوبا بطول  6متر درب و دیواریست به شارع  8متری احداثی
غربا بطول  19/5متر دیوار به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی دیگر از  1967اصلی
رای صادره قبلی با رعایت اصاحات فوق قابل اجرا می باشد (اقتصاد آینده – ابتکار)
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رئیس ثبت اسناد و امالک – محمد علی بیکی بندآبادی

مفقودی

شناســنامه و ســند کارخانــه وکارت خــودرو وانــت پیــکان بــه شــماره انتظامــی 311ج 25ایــران  95بــه
شــماره موتــور  11487061365و شــماره شاســی  AAA46AA59G052164مفقــود و از درجــه اعتبــار
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ســاقط مــی باشــد.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص خدمــات پیشــخوان آذر ارتبــاط پردیــس
دیــار آذربایجــان درتاریــخ  1398،08،25بــه شــماره ثبــت  367بــه شناســه ملی
 14008766739ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن
بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :ارائــه
خدمــات پیشــخوان دولــت الکترونیــک از قبیــل ایجــاد و بهــره بــرداری و انجــام
کلیــه خدمــات مرتبــط و قابــل ارائــه در دفاتــر پیشــخوان دولت و بخــش عمومی
غیــر دولتــی درصــورت لزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربط مدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان آذربایجــان
غربــی  ،شهرســتان چایپــاره  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر قــره ضیاءالدیــن ،محله قره
اغــاج  ،کوچــه شهیدســلیم زاده  ،خیابــان آیــت اهلل طالقانــی  ،پــالک  ، 0طبقــه
همکــف کدپســتی  5851854685ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از
مبلــغ  1000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد
 100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی
گواهــی بانکــی شــماره  98،7803،57مــورخ  1398،08،09نــزد بانــک بانــک
قــرض الحســنه مهــر ایران شــعبه چایپــاره بــا کــد  7803پرداخت گردیده اســت
اعضــا هیئــت مدیــره خانم مینــا ابراهیمــی بــه شــماره ملــی 2740547706و به
ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه
مــدت  2ســال آقــای محمــد حســین نــژاد بــه شــماره ملــی 4939835952و
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت نایــب رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای محمدرضــا جعفرخانــی قــره ضیاءالدینی
بــه شــماره ملــی 4939911284و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضا :
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چک  ،ســفته  ،بــروات ،
قراردادهــا عقــود اســالمی باامضــاء مشــترک مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیره
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .و همچنیــن کلیه نامــه های عــادی و
اداری باامضــاء مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیارات
مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم زهــره صادقــی بــه شــماره ملــی
 4939431959بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای میر
جــواد صادقــی بــه شــماره ملــی  4939431967بــه 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 منزلــه اخــذ و
صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قره ضیاءالدین (1584 )788908
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صورتجلسه مزایده

زمــان برگــزاری مزایــده  98/12/25:نوبــت مزایــده :نوبــت اول محــل برگــزاری مزایــده  :شــعبه دوم اجــرای
احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان پــارس آبــاد .در اجــرای مــاده  118قانــون اجــرای احــکام مدنــی برابــر
پرونــده کالســه  950843اجــرای احــکام شــعبه دوم دادگاه حقوقــی پــارس ابــاد  .در اجــرای مــاده 118
قانــون اجــرای احــکام مدنــی برابــر پرونــده کالســه 950270و970015اجــرای احــکام شــعبه ســوم دادگاه
حقوقــی پــارس ابــاد مدنــی مــورد مزایــده  :مقــدار پنــج دانــگ ســهم مشــاع از ششــدانگ پــالک ثبتــی 7274
فرعــی از  112اصلــی بــه مــورد ثبــت  5297در صفحــه  293دفتــر  27متعلــق بــه آقــای اکبــر احمــدی بــه
شــماره ملــی  1502342995بــا عرصــه ای بــه مســاحت  4717متــر مربــع و بــا اعیانــی انبــار مشــهور بهمــن
شــیر ســابق کــه بــا ســوله فلــزی بــا مســاحت  3300متــر مربــع بــا  34دهانــه اصلــی کــه طــول ســوله 13
متــر و دهانــه  6متــر بــا ســقف ایرانیــت ســیمانی واقــع در پــارس آبــاد فلکــه 35هکتــاری (میــدان ولیعصــر )
ملــک موصــوف بــا کاربــری حمــل و ونقــل برحســب نظریــه کارشــناس بــه مبلــغ  37/400/000/000ریــال
ارزیابــی گردیــده درمورخــه  98/12/25از ســاعت  10الــی  11از طریــق مزایــده در دایــره اجــرای احــکام
مدنــی دادگســتری پــارس ابــاد بفــروش خواهــد رفــت و مزایــده از مبلــغ فــوق شــروع و بــه آخریــن قیمتــی
کــه از جانــب خریــداران پیشــنهاد شــود واگــذار خواهــد شــد  .ازخریــداران بــدوا ده درصــد قیمت پیشــنهادی
را نقــدا بــه عنــوان ســپرده دریافــت و جهــت پرداخــت بقیــه ان حداکثــر یکمــاه مهلــت داده خواهــد شــد در
صورتــی کــه خریــدار /خریــداران ظــرف مهلــت مقررانصــراف یــا عــدم پرداخــت خــود را اعــالم نماینــد ســپرده
مبلــغ دولــت ضبــط خواهــد شــد  .طالبیــن جهــت کســب اطــالع بیشــتر و بازدیــد از امــوال مذکــور پنــج روز
قبــل از شــروع مزایــده طبــق ادرس اعالمــی در متــن آگهــی مراجعــه در صــورت تمایــل مــی تواننــد در وقــت
مقــرر در جلســه شــرکت نماینــد کلیــه هزینــه هــای اجرایــی بعهــده محکــوم علیــه خواهــد بــود  .ملــک دارای
پــالک ثبتــی بــوده و مبلــغ کارشناســی قیمــت پایــه جهــت شــرکت در جلســه مزایــده مــی باشــد  .در ضمــن
مزایــده از بابــت پرونــده بــه کالســه  950843شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی و از بابــت پرونــده بــه کالســه
 950270و  970015شــعبه ســوم اجــرای احــکام مدنــی برگــزار مــی گــردد .

مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری پارس اباد  -احمد زاده

نظــر بــر اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی قطعــه  2طبقــه  1بشــماره 32548
فرعــی مجــزی شــده از  72فرعــی از  7538اصلــی واقــع در بخــش دو اردبیــل کــه ســند بشــماره چاپــی 877872
ب  96بنــام بهبــود علــی عبــاس زاده فرزنــد آقاخــان ثبــت و ســند مالکیــت صــادر گردیــده اســت ســپس خانــم
مینــا میــر قاســمی کلخــوران برابــر وکالتنامــه شــماره  9380مورخــه  98/11/26دفتــر خانــه  69پــارس آبــاد و
برابــر در خواســت وارده بشــماره  1029619مورخــه  98/12/5اعــام دشــاته کــه ســند مالکیــت پــاک فــوق
بعلــت ســهل انــگاری مفقــود شــده اســت وپــس از جســتجوی کامــل پیدانگردیــده اســت لــذا تقاضــای صــدور
ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت کــه مراتــب طبــق بخشــنامه شــماره  139880003144000743مورخــه
 98/12/6بــه کلیــه دفاتــر اســناد رســمی حــوزه تابعــه ابــاغ ســپس در اجــرای تبصــره یــک مــاده  120اصاحــی
قانــون ثبــت موضــوع یکبــار در روز نامــه آگهــی گردیــده کــه هرکــس هرگونــه ادعــای بــه وجــود ســند مالکیــت
یــا ســند معاملــه بنــام خودداشــته باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی دالیــل قانونــی و یــا
اصــل ســند مالکیــت را بااخــذ رســید تســلیم ایــن اداره نماینــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مــدت مقررهطــی
تشــریفات قانونــی ســند مالکیــت المثنــی بنــام نامبــرده فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد و ســند اولیــه از درجه
اعتبــار ســاقط خواهــد بودشــد.ضمنا پــاک مرقــوم برابــر بــا ســند شــماره  14166مورخــه  97/3/23دفتــر خانــه
 125اردبیــل نــزد بنــک مســکن شــعبه کارشناســان اردبیــل در رهــن مــی باشــد .
تاریخ انتشار98/12/11:
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آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی

برابــررای شــماره 139860324002001091مورخــه 1398/09/06هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی برازجــان تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض
متعلــق بــه آقــای عبدالرضــا پاپــری قدیمــی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه 247وشــماره ملــی
3520764687صــادره ازبرازجــان درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 121758/08مترمربــع
پــالک 3540اصلــی واقــع دربخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک برازجــان اراضــی نینیــزک خریــداری شــده ازاقــای
مصطفــی موســوی بــه ایشــان واگذارگردیــده اســت لذابــه منظوراطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه
15روزاگهــی میشــوددرصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــندمی
توانندازتاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخذرســید ظرف
مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایندبدیهی اســت درصورت
انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشدصدورســندمالکیت مانع
مراجعــه متضرربــه مراجــع ذیصــالح قانونــی (دادگاه )نیســت
تاریخ انتشارنوبت اول1398/11/26تاریخ انتشارنوبت دوم  -1398/12/11م الف 2735

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

شناســنامه مالکیــت اتومبیــل ســواری پــژو  405جــی ال ایکــس آی بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل 1389
بشــماره موتــور  12489030044و شــماره شاســی  NAAM01CA4AR513260و شــماره انتظامــی  56ایــران
 791ب  22متعلــق بــه اقــای خدابخــش قاســم نیــا بشــماره ملــی  2630803856مفقــود و از درجــه اعتبــار
1570
ســاقط مــی باشــد

مهردادپرنیان خوی رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد وامالک برازجان

آگهی

1582

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

برابــر رای شــماره  139860309030001167مــورخ  1398/09/30هیــات 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 آقــای داودعلــی خلیلــی فرزنــد عبدالــه بــه
شــماره شناســنامه 1137بــه شــماره ملــی  4371444504صــادره از خدابنــده در ششــدانگ یــک بــاب
خانــه بــه مســاحت 175/04مترمربــع واقــع در قطعــه اول افــرازی در قســمتی از پــالک شــماره  13اصلــی
واقــع در بخــش  5قزوین-البــرز خریــداری از مالــک رســمی آقــای موســی حســین پــور محــرز گردیــده
اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی میشــود 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 اول1398/11/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/12/11 :

سیدهاشم حسینی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز

مفقودی(نوبت اول)
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گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــالت بــه شــماره  14-11-1-34279مــورخ  89/9/27متعلــق بــه خانــم فاطمــه
کیقبــادی در مقطــع کارشناســی ناپیوســته رشــته آمــوزش و پــرورش ابتدایــی از واحــد زاهــدان دانشــگاه آزاد
اســالمی مفقــود و فاقــد اعتبــار مــی باشــد ازیابنــده تقاضــا میشــود اصــل مــدرک تحصیلــی را بــه آدرس زاهــدان
میــدان دکتــر حســابی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد زاهــدان تحویــل نماینــد1593 .

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی شهرستان سیاهکل

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد  18 ، 17 ، 15 ، 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد
مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب
 90/09/20مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده
اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده  3قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت عمومــی آگهــی
مــی گــردد .
قریه حاجی رودبار سنگ اصلی  100بخش  16گیان
-1پــاک  821مفــروز از  5در مالکیــت آقــای حامــد کشــوری ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب
انبــاری بــه مســاحت  226/16مترمربــع از مالکیــت آقــای حســین قمــری دیلمــی لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران
و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد
مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل
تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعه
تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهد بود  .تاریــخ نوبــت اول  98/12/11 :تاریــخ نوبــت دوم 98/12/25 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل – همایون فالحتکار
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آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی شهرستان سیاهکل

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد  18 ، 17 ، 15 ، 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک
عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع
قانــون مذکــور مصــوب  90/09/20مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت
اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده  3قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه حاجی رودبار سنگ اصلی  100بخش  16گیان
-1پــاک  904مفــروز از  61در مالکیــت آقــای مهــرداد خردادپــور ســیاهکل محلــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
جهــت تجمیــع بــا پــاک مجــاور بــه مســاحت  298/62مترمربــع از مالکیــت آقــای علــی اصغــر خردادپــور لــذا هر
کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق
واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبت اســناد
شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی
آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  .تاریــخ نوبــت اول 98/12/11 :
تاریــخ نوبــت دوم 98/12/25 :
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آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی شهرستان سیاهکل

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد  18 ، 17 ، 15 ، 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک عــادی و اســناد
مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب
 90/09/20مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیت گردیده اســت
لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده  3قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه حاجی رودبار سنگ اصلی  100بخش  16گیان
-1پــاک  503مفــروز از  40در مالکیــت خانــم زهــرا قاســمی صوفیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل
بــر ســاختمان احداثــی بــه مســاحت  194/43مترمربــع از مالکیــت آقــای دولتعلــی خداپرســت کاهــدوز محلــه
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک
فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت
اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم
و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر
مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  .تاریــخ نوبــت اول :
 98/12/11تاریــخ نوبــت دوم 98/12/25 :
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  139860318012004090و  4043و  4096مورخــه
 1398/12/05هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم صفــورا
معدلــت خــواه حقیقــی شــفتی شــماره شناســنامه  3090صــادره از رشــت نســبت بــه  4645ســهم مشــاع از
 36553ســهم و قمــر معدلــت خــواه حقیقــی شــفتی شــماره شناســنامه  35929نســبت به  16435ســهم مشــاع
از  36553ســهم و آمینــه معدلــت خــواه حقیقــی شــفتی شــماره شناســنامه  3088نســبت بــه  15473ســهم
مشــاع از  36553ســهم جملگــی فرزنــدان فتحعلــی در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
 36553متــر مربــع پــاک  162فرعــی مجــزی شــده از پــاک  48واقــع در قریــه گیلــده ســنگ اصلــی  29بخــش
 21گیــان خزیــداری از مالــک رســمی فتحعلــی معدلــت خــواه حقیقــی شــفتی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 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 ارائــه
گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد
شــد .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1398/12/11 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1398/12/25 :
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آگهــی تغییــرات شــرکت پیمــان دوســت زاهــدان ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  1217و شناســه ملــی  10860129787بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره
مــورخ  1398،11،29تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد .1 :آقــای هوشــنگ بهشــتی بــه
شــماره ملــی  6039528133بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره و آقــای
محمدرضــا کنعانــی چافــی بــه شــماره ملــی  2709502984بــه ســمت رئیــس
هیئــت مدیــره و خانــم فریبــا باقــر پــور گللــو بــه شــماره ملــی 2648686851
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و خانــم آرزو بهشــتی بــه شــماره ملــی
 3610491132بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت  2ســال انتخــاب
شــدند.2 .کلیــه اوراق و اســناد تعهــد اور از قبیــل چــک و ســفته و بــرات بــا امضــاء
آقــای هوشــنگ بهشــتی و همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر و اوراق عــادی بــا امضــاء
آقــای هوشــنگ بهشــتی و همــراه بــا مهر شــرکت معتبــر اســت  .3محل شــرکت در
واحــد ثبتــی زاهــدان بــه آدرس  :اســتان سیســتان وبلوچســتان  ،شهرســتان زاهدان
 ،بخــش مرکــزی  ،شــهر زاهــدان ،محلــه دانشــجو  ،کوچــه میــالن  ، 1خیابــان
بزرگمهــر  ،پــالک  ، 0طبقــه همکــف کــد پســتی  9816876981 :تغییــر یافــت و
مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان ()789276
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آگهــی تغییــرات شــرکت چــاوش پدیــده هــدف شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  12583و شناســه ملــی  14008187667بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1398،11،28تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :محــل شــرکت
در واحــد ثبتــی بوشــهر بــه آدرس .شهرســتان بوشــهر بخــش مرکــزی شــهر بوشــهر
محلــه بــاغ زهــرا خیابــان ســامان کوچــه نیلوفــر  14پــالک  0طبقــه همکــف کــد پســتی
 7516684190تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()789887
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آگهــی تغییــر مرکــز اصلــی شــرکت هیــوا خدمــات ســاورز ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  7852و شناســه ملــی  14005617958بــه اســتناد نامــه شــماره  124،98،2060مــورخ
 1398،4،10اداره ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری یاســوج وصورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398،01،29مرکــز اصلــی شــرکت از شهرســتان یاســوج بــه
اســتان بوشــهر  ،شهرســتان دیــر ،بخــش مرکــزی ،شــهر بنــدر دیــر  ،خنیــاء  ،خیابــان شــهید
بهشــتی  ،کوچــه رنجبــر  ،کــد پســتی  7554153596انتقــال یافــت و تحــت شــماره 1025
در ایــن اداره بــه ثبــت رســید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
1586
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیر ()789953

آگهــی تغییــرات شــرکت پیمــان دوســت زاهــدان ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1217و شناســه ملــی  10860129787بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1398،11،29تصمیمــات ذیل
اتخــاذ شــد  .1 :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن شــدند :آقــای
هوشــنگ بهشــتی بــه شــماره ملــی  6039528133و آقــای محمدرضــا
کنعانــی چافــی بــه شــماره ملــی  2709502984و خانــم آرزو بهشــتی بــه
شــماره ملــی  3610491132و خانــم فریبــا باقــر پــور گللــو بــه شــماره
ملــی  2648686851بــه عنــوان اعضــاء هیئــت مدیــره بــرای مــدت 2
ســال انتخــاب گردیدنــد .2 .خانــم رحیمــه فرهــادی بــه شــماره ملــی
 6039825121بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای علــی فرهــادی گللــو بــه
شــماره ملــی  1461123860بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت
یکســال مالــی انتخــاب شــدند .3 .روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهت نشــر
اگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان ()789277
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