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آگهی تحدید حدود اختصاصی

در اجــرای مــاده  13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ششــدانگ
یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعــی  6ســنگ اصلــی  53واقــع در قریــه کفــود مــژده بخــش  25گیــان بــه عنــوان
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان یــک طبقــه روی پارکینگ طــی رای شــماره
 139960318022000023مــورخ  1399/01/10بنــام علــی امجــدی فرزنــد محمــد بــه مســاحت  297/82مترمربع
از کمیســیون مــاده مذکــور رای صــادر و پــاک فرعــی  159مجــزی شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک
تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن حــدود پــاک اخیرالذکــر ســاعت  11صبــح مــورخ
 1399/05/02در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی
مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت
30روز اعتــراض خــود را کتبــا بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ
نماینــد ضمنــا طبــق مــاده  86اصاحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیما بــه اداره ثبــت محل تســلیم
و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مراجــع ذیصاح
قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی
توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت
بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد  .تاریــخ انتشــار 1399/04/11
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متن آگهی مزایده

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه  9700181شــرکت کوشــا گســتر فیامیــن بــا نمایندگی اقای حســین اســمعیلی
راد ( بعنــوان مدیــر عامــل ) بشــماره ثبــت  1337و شناســه ملــی  14003795029صــادره مــورخ  92/09/25ثبــت
شــرکتهای صومعــه ســرا بــه نشــانی صومعــه ســرا خ برشــنوردروبروی پمــپ بنزیــن ســابق س اریــا  2طبقــه 3
کــد پســتی  ( 4361814778بعنــوان وام گیرنــده ) و اقــای هــادی هوشــنگی فرزنــد رحیــم بشــماره شناســنامه
 8539شــماره ملــی  2677605856متولــد  1338/01/01صــادره از صومعــه ســرا بــه نشــانی رشــت بلــوار دیلمــان
ک بهارســتان پ 23واحــد  3کــد پســتی  ( 4361814778بعنــوان راهــن ) ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه
بــه پــاک ثبتــی  13و  24و  850فرعــی از  52اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع
در بخــش  22گیــان کــه ســند ان ذیــل ثبــت  24271دفتــر امــاک جلــد  203صفحــه  375بشــماره چاپــی
 0200014ثبــت و صــادر و مــع الواســطه بــه اقــای هــادی هوشــنگی منتقــل شــده اســت را طبــق ســند رهنــی
شــماره  93/07/12-7446دفترخانــه  271رشــت در قبــال مبلــغ  1/730/00/000ریــال در رهــن بانــک انصار رشــت
قــرارداده کــه بــه دلیــل عــدم پرداخــت بدهــی منجــر بــه پرونــده اجرائــی کاســه فــوق در واحــد اجــرای اســناد
رســمی صومعــه ســرا گردیــده و ششــدانگ پــاک فــوق در قبــال مطالبــات بانــک بســتانکار و حقــوق دولتــی بشــرح
زیــر از طریــق مزایــده بفــرو شمیرســد حــدود و مشــخصات ملــک  :شــماال اول دیــوار مجــاور بطــول  8/10متــر دوم
بوضعیــت شــرقی پــی مذکــور بطــول  1/15متــر بــه پــاک  52/9مجــزی شــده ســوم دیــوار مجــاوز بطــول 7/47
متــر بــه پــاک مذکــور شــرقا دیــوار مجــاور بطــول  13/25متــر بــه پــاک  52/13جنوبــا پــی بطــول  7/41متــر
و  3/82متــر و  2/20متــر بــه کووچــه  6متــری غربــا دیواریســت بطــول  9/80متــر بــه خیابــان جعفــری توصیــف
اجمالــی و وضعیــت اجــاره بنــدی ملــک :بموجــب گــزارش مامــور اجــرا و کارشــناس رســمی دادگســتری ششــدانگ
پــاک مزبــور مشــتمل اســت بــر یکبــاب ســاختمان دو طبقــه بــا قدمت بیــش از  35ســال اســکلت ســاختمان فلزی
بــام شــیروانی چوبــی بــا پوشــش حلــب نمــای انــدود ســیمانی تختــه مالــه ای مســاحت کل بنــا حــدود  155متــر
مربــع طبقــه همکــف مشــتمل بــر دوبــاب مغــازه کــه مغــازه حــد جنوبــی بــا ســقف کاذب و ارمســترانگ کــف پــوش
طــرح چــوب رویــه داخلــی دیوارهــا کاغــذ دیــواری درب و دهانــه مشــرف ب پیــاده رو خیابــان شیشــه ســکوریت بــا
حفــاظ کرکــره حلبــی دارای امتیــازات و انشــعابات اب و بــرق و گاز و تلفــن و شــغل دکوراســیون داخلــی ســاختمان
در مغــازه دائــر مــی باشــد مغــازه حــد شــمالی بــا کــف مفــروش بــه موزائیــک ســقف و دیوارهــا انــدود گــچ درب
اهنــی بــا حفــاظ کرکــره حلبــی کــه ایــن مغــازه بــا بــرق منشــعب گرفتــه از مغــازه مجــاور مرقــوم ( مغــازه جنوبــی
) بعنــوان تعمیــرگاه موتــور ســیکلت مــورد بهــره بــرداری قــراردارد و طبقــه اول بــا دسترســی مســتقیم از طریــق راه
پلــه ســنگ کاری شــده بــا نــرده فلــزی مشــتمل بــر یــک واحد مســکونی بــا پیشــرفتگی در ســه ضلــع دارای هــال و
پذیرائــی اشــپزخانه بــا کابینــت گالوانیــزه و دیوارهــای کاشــیکاری تــراس دو اتــاق خواب ســرویس بهداشــتی ( حمام
و توالــت مجــزی ) کــف اتاقهــا انــدود ســیمانی رویــه داخلــی دیوارهــا و ســقف انــدود و گــچ تزئینــات گچــی دربهــا
چوبــی پنجــره هــا الومینیومــی گرمایــش واحــد مســکونی بخــاری گازی و ســرمایش باکولــر گازی تامیــن میگــردد
ملــک از امتیــازات و انشــعابات اب بــرق گاز و تلفــن ثابــت برخــوردار بــوده و در تصــرف راهــن میباشــد ششــدانگ
پــاک مزبــور طبــق گــزارش شــماره  139805018585001225مــورخ  98/4/19هیئــت ســه نفــره کارشناســان
رســمی دادگســتری بــه مبلــغ  ( 6/700/000/000شــش میلیــارد و هفتصــد میلیــون ریــال ) ارزیابــی و بهــای ان
قطعیــت یافتــه و از ســاعت  9الــی  12ظهــر روز ســه شــنبه مــورخ 99/04/24در شــعبه اجــرای اســناد رســمی
صومعــه ســرا واقــع در صومعــه ســرا خیابــان شــهید بیــژن حقیــری اداره ثبــت اســناد و امــاک صومعــه ســرا از
طریــق مزایــده بفــروش میرســد مزایــده از مبلــغ  6/700/000/000ریــال ( شــش میلیــارد و هفتصــد میلیــون ریــال
) ارزیابــی قطعیــت یافتــه شــروع بــه باالتریــن مبلــغ پیشــنهادی نقــدا فروختــه خواهــد شــد  ،الزم بــه ذکــر اســت
پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق  ،گاز اعــم از حــق اشــنعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه
مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از
اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد
وجــوه پرداختــی بابــت هزنیــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حق
مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلی
در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد تاریــخ انتشــار99/04/11:
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب صابر حســن زاده فرزنــد ســلطانعلی بشــماره شناســنامه  2790355835صادره
ا زخــوی در مقطــع کارشناســی ناپیوســته رشــته مهندســی تکنولــوژی کنتــرل – ســاخت و تولیــد از واحــد
دانشــگاهی واحــد خــوی مرکــز قــره ضیــاء الدیــن بــا شــماره  2403450مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار می
باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد خــوی مرکــز قــره ضیــاء الدین
بــه نشــانی چایپــاره روبــروی فرماندهــی انتظامی شهرســتان چایپــاره ارســال نمایــد  .نوبــت اول  99/03/27 :نوبت
3868
دوم  99/04/11 :نوبــت ســوم 99/04/26 :

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  13996038022000603مــورخ  1399/02/20هیــات اول

مسیـ پخ
ـمیت مل
ش ف در
ـتقر
واحـاهیـدنفتی اریان
رآورده
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسـ ش کر

ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای کیومــرث خــوش خــوی نیــاش
فرزنــد عابــد بشــماره شناســنامه  5صــادره از ماســال در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن محصوربــه مســاحت
 135/4متــر مربــع مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  15متــر مربــع پــاک  1288فرعــی از  32اصلــی مفــروز
و مجــزی شــده از پــاک  22فرعــی از  32اصلــی واقــع در قریــه بنــه ســرا بخــش  26گیــان خریــداری از نســق
نصــرت حاجــت پــور 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 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  1399/03/27:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/04/11:

جعفر عبادی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

4319

آگهــی تغییــرات شــرکت ســیمین کــود میانــدوآب ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  3408و شناســه ملــی 14005460664
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399،03،20
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :خیرالــه قلــی نــژاد کدملــی
 2970565935بعنــوان رئیــس هیئــت مدیــره  -امــان بس ملکی
شــبیلوئی علیــا کدملــی  2970568111بعنــوان نائــب رئیــس
هیئــت مدیــره  -حوریــه قلــی نــژاد کدملــی 2970573962
بعنــوان عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل بمــدت دو ســال
انتخــاب شــدند  -2امضــای کلیه اســناد مالــی  ،چکهــا  ،قراردادها
و اســناد تعهــدآور و کلیــه اوراق عــادی و اداری بامضــای مدیــر
عامــل منفــردا ً بهمــراه مهــر شــرکت معتبــر میباشــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب (4314 )897508

آگهــی تغییــرات شــرکت اســتحکام پدیــدار نیلگــون
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  15205و شناســه ملــی
 14008109259بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1398،10،12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :رضــا محمــدی
 2691190927بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره  -مهــدی
میرزاخانــی 4650641845بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات
مدیــره -امیــر رضائــی نــژاد  2360326953بــه ســمت عضــو
هیــات مدیــره -ســعید افراســیابیان  2295866928بــه ســمت
مدیرعامــل (خــارج از شــرکت ) بــرای باقیمانــده مــدت تصــدی
مدیــران لغایــت ( )1400،5،22انتخــاب گردیدنــد -2 .کلیــه اســناد
بهادار-رســمی –قراردادها-تعهــد آور چکهــا و ســفته هــا و نامــه
هــای عــادی و اداری بــه امضــاء امیــر رضائــی نــژاد بــه تنهایــی
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد، .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک ()897079

4316

آگهــی انتقالــی شــرکت بــارج صنعــت ســهامی خــاص
بــه شناســه ملــی  10530164427بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398،5،15و بــه
موجــب نامــه شــماره991مورخ 1398،6،26اداره ثبــت
شــرکتها و موسســات غیرتجــاری اســتان بوشــهر مرکــز
اصلــی شــرکت بــارج صنعــت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  12572وشناســه ملــی 10530164427واحــد ثبتــی
بوشــهر بــه آدرس:اســتان مرکزی،شهرســتان اراک،بخــش
مرکزی،محلــه مدرس،بلــوار تهران،کوچــه شــهید یوســفعلی
دو ســت محمدی6و،11پالک،39مجتمــع آســمان،طبقه
سوم،واحد،3کدپســتی 3817916338انتقــال یافــت و در ایــن
اداره تحــت شــماره 15366در تاریخ1398،6،30بــه ثبــت
رســیده اســت،.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک ()897080

4317

3859

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف 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  139960318022000078مــورخ  99/01/24هیــات اول
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حبیــب الــه غریبــی فرزنــد عباداله
بشــماره شناســنامه  1219صــادره از تهــران در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن محصوربــه مســاحت  286/29متر
مربــع مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت  20متــر مربــع پــاک  1100فرعــی از  10اصلــی
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  33فرعــی از  10اصلــی واقــع در قریــه وشــمه ســرا بخــش  26گیــان خریــداری
از نســق عیســی بخشــنده 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 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  1399/03/27:تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/04/11:

جعفر عبادی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

3860

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف 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  139960318022000089مــورخ  1399/01/25هیــات اول
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی
حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی فرهــاد کوهســاری چالــه ســرائی فرزنــد امیــر
قلــی بشــماره شناســنامه  902صــادره از ماســال در شــش دانــگ عرصــه و اعیــان یکبــاب مغــازه به مســاحت 26/6
متــر مربــع پــاک  1287فرعــی از  32اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  6و  7و  10فرعــی از  32اصلــی
واقــع در قریــه بنــه ســرا بخــش  26گیــان خریــداری از مالــک رســمی حســین مرزبانــی و عزیــز حاجتــی مقــدم
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 مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مدت
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  1399/03/27:تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1399/04/11:

آرمان کاظمی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

3858

برگ اجرائیه پرونده دادرسی 15/98

مشــخصات محکــوم لــه آقــای ســجاد مــرادی فرزنــد الــه مــراد نشــانی هفشــجان خ نهضــت کوچــه  3مشــخصات
محکــوم علیــه اقــای مجتبــی امیــدوار فرزنــد ســهراب نشــانی محــل اقامــت مجهــول المــکان محکوم بــه بموجب
دادنامــه شــماره  545/98مــورخ  98/6/11شــورای حــل اختــاف هفشــجان محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه
پرداخــت 50000000 -1ریــال بابــت اصــل خواســته 1/150/000-2ریــال بابــت هزینــه دادرســی ازبــاب تســبیب
-3خســارت تاخیرتادیــه وفــق شــاخص ازتاریــخ سررســید چــک تــا روز بازپرداخــت -4نیــم عشــر دولتــی درحــق
صنــدوق دولــت بابــت اجــرا محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــاغ اجرائیــه پــس ازابــاغ اجرائیــه ظــرف ده
روز مفــاد انــرا بموقــع اجــرا بگــذارد

دبیرشورای حل اختالف هفشجان عسگری

4318

مفقودی

کارت ملــی اینجانــب ابراهیــم بهرامــی بــه شــماره 4679588047فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره شناســنامه
63متولــد  1345/10/8درتاریــخ  1399/4/1مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شهرکرد

4320

مفقودی

4306

آگهــی تغییــرات شــرکت بــارج صنعــت شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 12572و شناســه ملــی  10530164427بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ  1398،05،15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آدرس شــرکت از آدرس قبلــی
بــه اســتان مرکــزی  ،شهرســتان اراک  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر اراک ،محلــه مــدرس  ،بلــوار
تهــران  ،کوچــه شــهید یوســفعلی دوســت محمــدی [11و ، ]6پــالک  ، 39مجتمــع آســمان
 ،طبقــه ســوم  ،واحــد  3کــد پســتی 3817916338انتقــال یافــت در نتیجــه مــاده مربوطــه
دراساســنامه اصــالح گردیــد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر (4315 )898720
مفقودی

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

برابــر رای شــماره  139860318603000542مــورخ  1398/02/31هیــات موضــوع قانــون تعییــن و تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ملــک ناحیــه  2رشــت  ،تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض خانــم صدیقــه گشــتی جعفرآبــادی فرزنــد یحیــی بــه شــماره شناســنامه  1902صــادره از تهران
در قریــه حســن آبــاد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  533. 12مترمربــع
پــالک فرعــی  35از اصلــی  103مفــروز مجــزی از پــالک  3از اصلــی  103واقــع در بخــش چهاررشــت خریــداری
از مالــک رســمی آقــای محســن وطــن دوســت 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  663 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/04/11 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/04/26 :

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت – حسین اسالمی کجیدی
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اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب  :اقــای ســهراب نوپاشــائی شــغل آزاد ادرس مجهــول المــکان موضوع آقای شــهراب
نوپاشــائیدر راســتای اجــرای حکــم قطعــی شــماره 981188مــورخ  99/4/1شــعبه چهــارم دادگاه خانــواده رشــت
در خصــوص ثبــت طــالق بــه درخواســت همســر شــما خانــم زریــن تــاج نجفــی شــیراز لــذا شــما پــس از رویــت
اخطــار دوم یکمــاه فرصــت داریــد جهــت ثبــت طــالق بــه دفترخانــه شــماره  31رشــت واقــع در چهــارراه میکائیل
کوچــه اســتقامت مراجعــه نمایید .
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دفترخانه شماره  31طالق رشت

آگهی مزایده اتومبیل

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه  139804018602000226اداره اجــرای اســناد رســمی تالــش و بشــماره بایگانــی
 9800245یــک دســتگاه ســواری پرایــد بشــماره انتظامــی  514-76ط  12تیــپ جــی تــی ایکــس آی بــه رنگ ســفید
شــیری مــدل  1384شــماره موتــور  1271928شــماره شاســی  1412284624346Sمتعلــق بــه اقــای فریــد نصیــری
کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ  170/000/000ریــال ارزیابــی شــده و خــودروی فــوق کل اتــاق و بدنــه
رنــگ دار و آثــار زنــگ زدگــی و پوســیدگی در کل اتــاق و بدنــه ان مشــهود بــوده کــه نیــاز بــه تعمیــرات اساســی دارد
الســتیک هــا بیــش از  %80کارایــی داشــته جفــت پــالک و پالکــت مشــخصات و شــماره های موتــور و شاســی فابریک
و اصالــت ان مــورد تاییــد مــی باشــد  .ضمنــا کپســول گاز ان دســت ســاز میــب اشــد خودروهــای فــوق متعلق بــه اقای
فریــد نصیــری کــه در قبــال قســمتی از طلــب خانــم مهدیــه عــادل دوســت از طریــق مزایــده بفــروش میرســد مزایــده
در تاریــخ  99/04/29از ســاعت  9الــی  12ظهــر در پارکینــگ فرهــادی تالــش برگــزار میگــردد مزایــده خــودروی فــوق
از مبلــغ یکصــد و هفتــاد میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه میشــود و کلیــه هزنیه
هــای قانونــی بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی شــود ضمنــا چنانچــه روز
مزایــده تعطیــل رســمی اعــالم گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان بگــزار خواهــد شــد
بــا توضیــح اینکــه شــرکت در جلســه مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه مزایــده بــه حســاب ســپرده
ثبــت و حضــور در جلســه مزایــده مــی باشــد همچنیــن برنــده مزایــده موظــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را
ظــرف مــدت  5روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد  .تاریــخ انتشــار 99/04/11

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده صیقل سرائی
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آگهی فقدان سند مالکیت

اقــای جهاندوســت گلــرخ بــه وکالــت رســمی شــماره  98/2/28-43273دفترخانــه  116کرمــان از خانــم فرزانــه
الســادات ســجادی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه شــهود کــه بگواهــی دفترخانــه  83رضوانشــهر رســیده مدعــی مــی
باشــد ســند مالکیــت ششــدانگ خانــه مشــتمل بــر محوطــه بــه مســاحت  1574/12متــر مربــع بشــماره پــالک 61
فرعــی فرعــی مفــروز از  2واقــع در قریــه رودســرتازه ابــاد ســنگ اصلــی یــک بخــش  27گیــالن بنــام خانــم فرزانــه
الســادات ســجادی ( متقاضــی ) صــادر و تســلیم گردیــد و برابــر ســند رهنــی شــماره  94/4/7-8295دفترخانــه 243
رضوانشــهر در قبــال مبلــغ  152694105ریــال د رهــرن بانــک مســکن قــراردارد کــه بعلــت جابجایــی مفقــود شــده و
درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی پــالک فقــو را ازایــن اداره نمــوده اســت لــذا طبــق تبصــره یــک ذیــل مــاده
 120اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانجــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را ضمــن
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت چنانچه
در وقــت مقــرر اعتراضــی نرســدی و یــا در صــورت وصــول اعتــراض اصــل ســند یــا ســند معاملــه تســلیم نگردیــد اداره
ثبــت ســند مالکیــت المثنــی را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد نمــود تاریــخ انتشــار 99/4/11 :

آرمان کاظمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رضوانشهر
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سيستم مديريت كيفيت
ISO9001:2008

بــا عنایــت بــه مــاده  24قانــون امــور گمرکــی مهلــت قانونــی توقــف کاالی خودروهــای مشــروحه ذیــل منقضــی گردیــده اســت لــذا بدینوســیله بــه مالــکان خــودرو ابــاغ مــی گــردد حداکثــر ظــرف  20روز از تاریــخ درج ایــن آگهــی جهــت
تعییــن تکلیــف آن اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت در اجــرای مــاده  33قانــون امــور گمرکــی و  54آئیــن نامــه اجرایــی آن وفــق مقــررات نســبت بــه تحویــل خودروهــا بــه ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی اقــدام خواهــد شــد .
ردیف

شماره قبض انبار

مشخصات فنی خودرو

مالک خودرو

1

98/12/10 239292

خودروی فولکس واگن پالک FT299FF

یلنا دونووا

2

98/11/29 239294

سواری سانگ یانگ پالک pp661ff

مجید لچیانی

3

98/12/17 239295

سواری شورلت کروز پالک x233kt30

سرگی اودو کیم او

4

98/12/12 239369

بنز CL63مشکی پالک PM640MP

فیروز قربان او

5

98/12/12 239370

بنز S500مشکی به شماره پالک RR158WW

تاریز قربان او

6

98/12/15 239372

بنز  CLK350سفید پالک FF795PP

محی الدین یوسف او

7

98/12/13 239374

سواری بنز مشکی  S550پالک PP568CC

گئورگی بوز کاشویلی

8

98/11/26 239293

بنز S550پالک CC771PP

صاحب کریم اوی

9

99/1/24 239371

سواری بنز S500پالک ll630Ll

ذوالفقار علی یو

10

98/11/9 239373

بی ام و  Ll745نوک مدادی پالک SI698II :

ایلیا ایلماز او

11

98/4/18 232401

سواری رنجرور پالک  YY928hhرنگ مشکی

علی رحمتی
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اگهی تغییرات شرکت کاوش بنای فرهود سهامی خاص به شماره ثبت  9511و شناسه

ملی  14008350660به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/11/11تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :پیروز ایمانی به شماره ملی  5509979976و

سعید کریمیان به شماره ملی  5219941811و فرزانه امیری پور به شماره ملی 5500025767

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2سعید کریمیان

به شماره ملی  5219941811به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و پیروز ایمانی به
شماره ملی  5509979976به سمت رئیس هیات مدیره و فرزانه امیری پور به شماره ملی
 5500025767به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق
امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های

عادی و اداری با امضاء پیروز ایمانی ( رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است -4

سید میثم سیدی به شماره ملی  5500007130به سمت بازرس اصلی و صادق محمدی به
 --5روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

یاسوج ()896387

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۰۰۰۲۰۰۰۱۱۰
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی رضا رحیمی زاده فرزند دشتی بشماره شناسنامه  ۸۷۱صادره

شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی ســواری پــژو  206TU3مــدل  1395بــه شــماره انتظامــی  649ق  93ایران
 46و شــماره موتــور  165A0075628و شــماره شاســی  NAAP03EE9GJ843292متعلــق بــه مریــم دهقــان
4290
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد

سازمان راهدا ری وحمل ونقل جاده ای
اداره كل راهدا ری وحمل ونقل جاده ای استان زید

اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان يزد
* موضوع مزايده :آگهي مزايده عمومي واگذاري غرفه تجاري به شماره پالك /18ت واقع در پايانه بار يزد به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلي
* زمان انتشار در سايت  :از ساعت  08:00روز سه شنبه مورخ  1399/04/10درسامانه ستاد به نشاني  http://setadiran.irمی باشد .
* مهلت ومحل دريافت اسناد  :تا ساعت  14:00روز چهارشنبه مورخ  1399/04/18درسامانه ستاد به نشاني  http://setadiran.irمی باشد .
* مهلــت و محــل تحويــل پيشــنهادها :تــا ســاعت  13:00روز شــنبه مــورخ  1399/04/21همــراه بــا تحويــل اصــل فيــش بارگــذاري شــده
در ســامانه ســتاد بــه دبيرخانــه حراســت اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان يــزد.
* ميــزان ســپرده شــركت درمزايــده  :غرفــه تجــاري بــه شــماره پــالك  / 18ت بــه مبلــغ  18/570/000ريــال بصــورت فيــش بانكــي
جداگانــه ،واريــزي بحســاب بانــك مركــزي بــه شــماره  4001063706373510نــزد بانــك مركــزي يــا بصــورت ضمانتنامــه بانكــي.
* ســاعت  ،روز و محــل بازگشــائي پيشــنهادها  :ســاعت  10:00روز يكشــنبه مــورخ  1399/04/22اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل
جــاده اي اســتان يــزد
جهت كسب اطالعات بيشتر رجوع شود به سايت http://setadiran.ir
نوبت اول  99/04/10 :نوبت دوم 99/04/11 :
4278

شماره ملی  4240202930به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند

ســندکمپانی وفاکتورفــروش خــودروام وی ام 315هــاچ بــک مدل1393شــماره پاک156-12ن74شــماره
موتورMVM477FJAE021925وشــماره شاســیNATFBAMD7E1018401:بنام منصــوره خــواب بینــان
مفقودگردیــده وازدرجــه اعتبارســاقط میباشــد.

مشهد

آگهي مزايده عمومي اجاره شماره 5099003205000003
( شماره ) 1399/4

نوبت دوم

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

مفقودی

ســند کمپانــی خــودرو وانــت دو کابیــن مــزاد بــه شــماره موتــور  FE561255وشــماره شاســی
 NAGDPX2PN12G12589وبــه شــماره انتظامــی 71ایــران  598ج  44بــه نــام بهمــن عباســی هفشــجانی
فرزنــد صحنعلــی بــه کــد ملــی  4622379491مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبارســاقط مــی باشــد

شهرکرد

آگهی

از یاسوج در یک باب خانه به مساحت  ۲۳۴.۸۶متر مربع پالک فرعی  ۱۶۰۷۶از
۲۲اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۴فرعی از ۲۲اصلی واقع در گچساران خیابان
ثبت قدیم کوچه  ۵در خریداری از مالک رسمی آقای غالمشاه حاجتی محرز گردیده
است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۲۶/۰۳/۱۳۹۹
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۱/۰۴/۱۳۹۹
حسین قائدگیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان
مجوز حمل سالح شکاری یک لول ساچمه زنی ته پر چخماقی کالیبر 12به شماره
سالح  G11679ساخت آمریکا و شماره سریال  753371به نام یزدان پناه نیکنام
وندائی با شماره ملی  4268801669مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اداره کل گمرک آستارا

اگهی تغییرات شرکت رکسانا تجهیز امیر سهامی خاص به شماره
ثبت  8845و شناسه ملی  14007436730به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه مورخ  1399/02/30تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :سارا
همت جو به شماره ملی  6009895448و مهران همت جو به شماره ملی
 0069222551و اسماعیل پورقاسمیان به شماره ملی 0073149632
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
-2صغری آذرگشسب به شماره ملی  4240137985به سمت بازرس
اصلی و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی  4240166233به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3روزنامه کثیر
االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج
()893941

مفقودی

برگــه ســند خــودرو  MVM315مــدل  1393بــه شــماره شاســی  NATFBAKD8E1003697و شــماره
موتــور  MVM477FJAE0۲۲646شــماره پــاک  1۲ایــران  936د  58بــه نــام محمــد علــی زجاجــی مفقــود
گردیــده و فاقــد اعتبــار مــی باشــد .

4307

مشهد

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت تــاش تیــپ  150مــدل  1395رنــگ زرشــکی بــه شــماره موتــور
 0149ne1701738و شــماره شاســی  ne1150c9513544شــماره پــاک  73654 – 614مفقــود گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4308

قم

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت ســرعت  1۲5ســی ســی مــدل  1395رنــگ مشــکی بــه شــماره موتــور
 01۲4nb1۲7۲0۲4و شــماره شاســی  nb11۲5b9550۲48شــماره پــاک  68733 – 614مفقــود گردیــده
و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

4309

قم

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو پرایــد ســواری مــدل 1375بــه شــماره انتظامــی ۲76-79س 7۲بــه شــماره
موتــور  00793048و بــه شــماره شاســی  S144۲۲73107098بــه نــام آقــای مهــرداد رجبــی مفقــود گردیــده و
از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

4310

قزوین

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز )خودروســواری پراید131بــه شــماره انتظامــی 748ق 97ایــران  3۲بــه شــماره
موتــور  M13/6319616و شــماره شاســی  NAS411100K3540030مــدل  1398برنــگ ســفید بنــام صــادق
صادقــی قــوژدی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 4311

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز ) وانــت تویوتــا هایلوکــس  ۲000بــه شــماره انتظامــی 974ع 38ایــران  85بــه
شــماره موتــور  3Y0101146و شــماره شاســی  YN570039950مــدل  1985برنــگ نقــره ای – روغنــی بنــام
4312
هــادی اســتاد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز ) و ســند کارخانــه وانــت نیســان بــه شــماره انتظامــی 764س 51ایــران  95بــه
شــماره موتــور  60۲7۲5و شــماره شاســی  NAZRL140TBO318۲18مــدل  1390برنــگ آبــی – روغنــی
4313
بنــام اســلم گمشــادزهی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

اصل پروانه کسب و کارت عضویت مشاور امالک به کد  ۳۴۹به نام حسن ایروانی
خواه به شماره ملی  ۴۲۳۰۶۹۸۱۹۴صادره از امور صنفی استان کهگیلویه و بویر
احمد  .شهرستان بویر احمد مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ..
اصل پروانه تخصصی مشاورین امالک درجه  ۲به شماره پرونده  ۱۲۷۷به تاریخ
صدور  ۱۳۹۸.۱۰.۱صادره از حوزه ثبتی استان کهگیلویه و بویر احمد .شهرستان
بویر احمد به نام حسن ایروانی خواه به شماره ملی  ۴۲۳۰۶۹۸۱۹۴مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد .
جواز حمل اسلحه ساچمه زنی یک لول ته پر به کالیبر  ۱۲ساخت ایران به نام
لیلی دستوم به شماره ملی  ۴۴۳۲۲۷۷۶۷۱فرزند حسین مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد ..
سند خودروی وانت کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل به رنگ سفید مدل ۱۳۹۴
به شماره موتور  2628 SLXبه شماره شاسی  NAGP2PF22EC815215به
شماره پالک  ۸۴ج  ۸۲۶ایران  ۴۹به نام نادر جلیل فرد مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد
سند منزل مسکونی به پالک  ۳۶۶فرعی از  ۳۱۲واقع در بخش  ۶فارس در شهر
پاتاوه به نام منصور همایون فر فرزند ولی به شماره ملی ۴۲۳۰۸۲۱۷۸۶مفقود
گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

سند وبرگ سبز خودرو نیسان مدل  ۱۳۸۲به شماره پالک ۸۳۱--۲۴س ۲۶به
شماره موتور 203252به شماره شاسی D03510بنام مصطفی بخشایی مفقو د واز
درجه اعتبار ساقط است
سند وبرگ سبز وکارت وکارت سوخت خودرو سایپا مدل  ۱۳۸۶به شماره پالک-۴۹
۱۸۸ط ۲۳شماره موتور 397576شماره شاسیk110486بنام اسحاق عبادی مفقودواز درجه اعتبار ساقط است
برگ سبز وکارت سواری پژو ۴۰۵جی ال ایکس مدل ۱۳۸۳به شماره پالک-۴۹
۱۴۱ط ۵۳به شماره موتور 12483136903به شماره شاسی83060517بنام سیدحسین فرخنده بخش مفقود واز درج اعتبا ساقط است
برگ سبز خودروسواری پراید مدل  ۱۳۸۸به شماره پالک ۵۱۸-۴۹ط ۵۸به شماره
موتور 2981677به شماره شاسی  S1412288277298بنام احمد نورائی نژاد مفقود
واز درجه اعتبار ساقط می باشد

