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آگهی

یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  16هــزار و پنجــاه متــر مربــع بشــماره پــالک  8/61/1واقــع در جهــرم بلــوار انقالب
جنــب کالنتــری جمهــوری اســالمی بــا کاربری ورزشــی بفــروش مــی رســد 09164152445 .

جهرم

4482

اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب  :آقــای برندورنــر مولــر شــغل آزاد آدرس مجهــول المــکان در داخــل ایــران موضوع :
آقــای برندورنــر مولــر همســر شــما خانم شــعله مصطفــوی تقاضــای اجــرای دادنامــه  970/0346و کالســه بایگانی
 960106شــعبه  273دادگاه خانــواده تهــران را نمــوده اســت مقتضــی اســت ظــرف مــدت یــک هفتــه بــه ایــن
دفتــر خانــه یــا تمــاس حاصــل نمائیــد تــا دفترخانــه اوال نســبت به صلــح و آشــتی اقــدام نمایــد در غیــر اینصورت
بــا اطمینــان از شــرائط صحــت طــالق بنــا بــه درخواســت طــرف شــما حکــم صــادره وفــق نظــر دادگاه غیابــا اجــرا
خواهــد شــد  .نوبــت اول  99/04/17:نوبــت دوم 99/04/21 :

سر دفتر ازدواج  295و طالق  48تهران – سلمان فیروزی

4483

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه مریــم ســادات ســجادی بــه اســتناد  2بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــاء شــده دفتــر اســناد
رســمی  208مشــهد منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن
اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت با بررســی
ســامانه جامــع امــالک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی مشــخص گردیــد ششــدانگ یــک واحــد اپارتمــان بــه
مســاحت  83/24مترمربــع بــه شــماره پــالک  6182فرعــی از  – 192اصلــی بخــش  10مشــهد بــا شــماره دفتــر
امــالک الکترونیــک  139720306267016161بــه نــام خانــم مریــم ســادات ســجادی ثبــت و ســند شــماره
/222672ب  96بنامــش صــادر و تســلیم گردیــد ســامانه جامــع امــالک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی بیش
از ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن آگهــی بــه اســتناد مــاده  – 120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مصــوب بهمــن 1380
صــادر گردیــده اســت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی
معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از
تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه این
اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون
ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضی
اقــدام خواهــد شــد  841 .م الــف

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه چهار مشهد مقدس – محمد مقدسی

4495

مفقودی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب حســین حســن خــواه فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه  948صــادره
ا زرشــت در مقطــع کارشناســی ناپیوســته رشــته معمــاری صــادره از واحــد دانشــگاهی فومــن بــا شــماره
 17/29/6898/2مفقــود گردیــده اشــت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل
مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد فومــن بــه نشــانی گیــالن فومــن خیابــان امــام خمینــی (ره
) چهــارراه معلــم خیابــان انتظــام دانشــگاه ازاد اســالمی فومــن ارســال نمایــد  .نوبــت اول 99/4/17 :
4505
نوبــت دوم  99/04/31 :نوبــت ســوم 99/5/14 :

مفقودی

کاردکــس بــه شــماره  7779مربــوط بــه موتــور ســیکلت بشــماره موتــور  0704146و شــماره شاســی 8610362
4500
بشــماره انتظامــی  -18864ایــران  582مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

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

برابــر رای شــماره  1399/03/18 – 139960318008000753هیــات 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 مکــرم بهــروزی فرزنــد قاســم بــه شــماره شناســنامه  1101صــادره از رودســر در
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  490/07مترمربــع به شــماره پــالک 1055
فرعــی قســمتی از  6فرعــی از  86اصلــی واقــع در قریــه کلکاســرا بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
علــی اصغــر بهــروزی 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  :روز ســه شــنبه  99/04/17تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز ســه
شــنبه 99/04/31

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

4498

مفقودی

شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم مارتــا تیــپ  CDI125بــه رنــگ مشــکی مــدل  1389بشــماره
پــالک  62619ایــران  571و شــماره موتــور  900002773و شــماره شاســی  125B8900319مفقــود و از درجــه
4503
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی کامیونــت ون نیســان  2400مــدل  1384بــه رنــگ ابــی روغنــی
بشــماره انتظامــی  859ط  11ایــران  56و شــماره موتــور  277689شــماره شاســی  D73004متعلــق بــه اقــای
4504
اصغــر نورانــی جیرنــده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

آگهی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پیــکان تیــپ  1600مــل=دل  1378بــه رنــگ ســفید بشــماره انتظامــی
 772ص  44ایــران  56و شــماره موتــور  11127806356بشــماره شاســی  78412470مفقــود و از درجــه اعتبــار
4501
ســاقط مــی باشــد

مفقودی

اینجانــب عــزت الــه شمســائی توتکلــه مالــک خــودروی پیــکان بشــماره شاســی  78412470و شــماره موتــور
 11127806356بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچه
هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران
خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد 4502 .

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو  206بــه رنــگ خاکســتری متالیــک مــدل  1386بشــماره انتظامــی
 987ق  23ایــران  44وش مــاره موتــور  14186023802و شــماره شاســی  21519057متعلــق بــه خانــم خدیجه
4499
تجــددی طلــب رشــتی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

بدینوســیله اعــالم مــی گــردد ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه دارای پــالک ثبتــی بشــماره  9709ســنگ
اصلــی  8مفــروز و مجــزی از پــالک فرعــی  274بخــش  28گیــالن بــه مســاحت  652/43متــر مربــع واقــع در
تالــش طــوال رود جنــب دانشــگاه پیــام نــور خیابــان کوهســتان باالتــر از مدرســه تیزهوشــان انتهای کوچــه دانش
 7از مالکیــت محبــت ســمائی کــه در داخــل ســند ابــرازی یــک دســتکاه ســاختمان ویالیــی مســکونی بــا قدمت
بیــش از  25ســال بــا اســکلت مصالــح بنایــی و درب و پنجــره چوبــی و الومینیومــی و ســقف شــیروانی و پوشــش
حلــب بــا نمــای ســیمانی دارای دو اتــاق خــواب و هــال و اشــپزخانه و ســرویس حمــام و همچنیــن یــک دســتگاه
ســاختمان انبــاری بــا اســکلت مصالــح بنایــی و ســقف شــیروانی بــا پوشــش حلــب بــا درب و پنجــره فلــزی بــا
اعیانــات جمعــا  107+24متــر مربــع و چــاه نیمــه عمیــق و امتیــازات و ســایر اعیانــات و اشــجار و عمــق چــاه 45
متــر ژ؟الونــکا و امتیــازات اب بــرق  15-25آمپــر و گاز کــه در قبــال مبلــغ ســیصد میلیــون ریــال در شــعبه پنــج
دادیــاری تالــش توقیــف مــی باشــد و توســط کارشــناس جمعــا مــازاد بــر بازداشــتی ان پانصــد و بیســت میلیــون
تومــان ارزیابــی شــده در تاریــخ  99/05/05روز یکشــنبه ســاعت  9-10از طریــق مزایــده در اجــرای احکاتم مدنی
شــوراهای حــل اختــالف تالــش بفــروش می رســد کــس یــا کســانیکه باالترین قیمــت را پیشــنهاد نماینــد برنده
مزایــده شــناخته شــده وفــق مقــررات بهــای ان اخــذ و تحویل میگــردد متقاضیــان ظرف پنــج روز قبــل از مزایده
میتواننــد از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد .

قاضی اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف تالش – محمد اسماعیل اشکاران 4496

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  139960318012000395مورخــه  1399/02/22هیات اول
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی
حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حاجیعلــی صفــی پور ســیاه مزگــی فرزند
عبدالــه شــماره شناســنامه  3045صــادره از شــفت در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان
مســکونی بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  200/95متــر مربــع پــالک  2495فرعــی مجزی شــده از پــالک 42
واقــع در قصبــه شهرســتان شــفت ســنگ اصلــی  21بخــش  21گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی رحمــت الــه
تقــوی قصبــه ( زارع صاحــب نســق ) 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 ماه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی
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 .
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/04/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/04/17 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور
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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  139960318012000102مورخــه 1399/01/26
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مجتبــی علیدوســت
نیــا فرزنــد احمــد شــماره شناســنامه  285صــادره از شــفت در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری
مســکونی بــه مســاحت  700/70متــر مربــع پــالک  154فرعــی مجــزی شــده از پــالک  48واقــع در قریــه
بیجــار ســرا ســنگ اصلــی  59بخــش  21گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی مهــدی احمــدی کلوانــی ( زارع
صاحــب نســق ) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز 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 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 :
 1399/04/03تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1399/04/17 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور
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مفقودی

سندموتورســیکلت بنلــی 250ســی ســی شــماره پــالک  777-54482شــماره شاســی  06570شــماره موتــور
 23240230مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

سندموتورسیکلت احسان RD125شماره پالک  774-83563شماره موتور 909507شماره شاسی 9511549

مشهد

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

برابــر رای شــماره  139960309030000158مــورخ 1399/03/12هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان قزوین-
البــرز تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی خیــری فرزنــد روح الــه بــه شــماره شناســنامه545
صــادره از انگــوران بــه شــماره ملــی 6149901191در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت160مترمربع
واقــع در قطعــه اول افــرازی در قســمتی از باقیمانــده پــالک شــماره  13اصلــی واقــع در بخــش 5حــوزه ثبــت ملک
قزوین-البــرز خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین اصغــری 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 تاریخ 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 1399/04/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/04/17 :

سیدهاشم حسینی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز

4493

4041

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمــان مســکونی قطعــه  2تفکیکــی بــه مســاحت  79/46متــر
مربــع پــالک  12197فرعــی از  10770فرعــی از  -32اصلــی واقــع در بخــش  -14البــرز ذیــل ثبــت
شــماره الکترونیکــی  139820309030003319و بــه شــماره ســریال  673683بــه نــام محمــود آزاد ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم شــده اســت .کــه تمامــی مــورد ثبــت برابــر ســند رهنــی شــماره  29085مــورخ
 1398/02/21دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 93قزویــن در رهــن بانــک مســکن شــعبه مطهــری محمدیــه
قــرار گرفتــه اســت .ســپس مالــک فــوق الذکــر بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود مصــدق شــده طــی
شــماره 123235مــورخ  1399/03/20توســط اســناد رســمی شــماره  -93قزویــن مدعــی شــده کــه ســند
فــوق مفقــود گردیــده و بــا ســند مذکــور معاملــه ای نشــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی ملــک
مزبــور را نمــوده اســت .علیهــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده -120آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اعــالم مــی
گــردد تــا هرکــس بنحــوی از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معامالتــی بــه نفــع او شــده
و یــا مدعــی وجــود ســند در نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه
بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه در
ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود
اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد و ایــن آگهــی
در یــک نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار1399/04/17:

حسینی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز

4487

آگهی ابالغ

آقای عبدالخضر محسنی فرزند  :محمدعلی
مالــک خــودروی ســمند ســفید – بــه شــماره انتظامــی  19ط  397ایــران  – 58پرونــده شــما بــه کالســه
 139800127005000637در شــعبه پنجــم تعزیــرات حکومتــی اســتان زنجــان بــه اتهــام  :حمــل کاالی قاچــاق
( ســیگار خارجــی ) در دســت رســیدگی اســت  .لــذا بــا انتشــار آگهــی بــه تجویــز مــاده  73ق  .آ  .م بــه شــما
ابــالغ مــی گــردد برابــر قانــون و مقــررات جهــت تفهیــم اتهــام و ارائــه دفاعیــه ظــرف حداکثــر یــک مــاه از زمــان
درج آگهــی در شــعبه رســیدگی کننــده حاضــر شــوید در صــورت عــدم حضــور برابــر قانــون اقــدام خواهــد شــد .

شعبه پنجم تعزیرات حکومتی استان زنجان

4488

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای ملــک ابراهیمــی باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد
رســمی شــماره  42زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت  93484ششــدانگ یکبــاب منــزل در
حــال ســاختمان پــالک  -26608اصلــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان خیابــان  20متــری از
بلــوار معلــم مــورد ثبــت  49457صفحــه  568دفتــر  302بعلــت جابجایــی ازبیــن رفتــه درخواســت صــدور ســند
مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتناد تبصــره یــک مــاده  120آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی
میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم
مــی باشــد ازتاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف مــدت  10روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا
ســند معاملــه بایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نماینــد تــا مــورد رســیدگی قرار گیــرد واال پــس از انقضــای مدت
مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد .تاریــخ چــاپ 99/04/17

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

4489

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای مهــدی کیوانــی هفشــجانی دارای شناســنامه شــماره  222بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  334/99ازایــن
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان جمشــید کیوانــی هفشــجانی
بشناســنامه  268در تاریــخ  99/4/8اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم
منحصراســت بــه -1کیــان دخــت کیانپــور هفشــجانی ش ش  71همســرمتوفی -2مهــرداد ش ش 103فرزنــد
پســر-3فرزاد ش ش  13فرزنــد پسر-4فرشــاد ش ش  181فرزنــد پســر -5مهــدی ش ش  222فرزنــد پســر-6
ســمیرا ش ش  1431فرزنــد دختــر -7ســهیال ش ش  4فرزنــد دختــر  -8ژالــه ش ش  391فرزنــد دختــر -9فریبــا
ش ش 7062فرزنــد دخترمتوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهی می
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه
شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهد شــد130

قاضی شورای حل اختالف شماره  19هفشجان نعمت له سلیمانی

4492

مفقودی

رونوشت آگهی حصروراثت

4490

مفقودی

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پیــکان مــدل  1383بــه شــماره موتــور  11283139509وشــماره شاســی
 83492446بــه شــماره انتظامــی 71ایــران  946د 81بــه نــام محمــد هــادی خدابنــده ســامانی فرزنــد محمــد
جــواد بــه شــماره ملــی 1818108452مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 131

شهرکرد

4491

خانــم صدیقــه طالبــی هفشــجانی دارای شناســنامه شــماره  469بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 323/99ازاین
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ثمــن گل آقایــی هفشــجانی
بشناســنامه  5534در تاریــخ  1393/9/8اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان
مرحــوم منحصراســت بــه -1صدیقــه ش ش  469ت ت  1344فرزنــد دختــر -2زهــرا ش ش  836ت ت 1341
فرزنــد دختــر -3الهــام ش ش  390ت ت  1349فرزنــد دختــر  -4جهــان بخــش ش ش  1502ت ت  1346فرزنــد
پســر -5علیرضــا ش ش  249ت ت  1357فرزنــد پســر  -6باقــر ش ش 411ت ت  1352فرزنــد پســر -7صــادق
ش ش  412ت ت  1352فرزنــد پســر  -8جهانگیــر ش ش  14390ت ت  1339فرزنــد پســرمتوفی اینــک بــا انجام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامه
ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهد شــد133

دبیرشورای حل اختالف شماره  19هفشجان عسگری

4512

آگهی ابالغ اخطاریه

نظــر باینکــه خانــم منیــژه تــره باریــان طبــق درخواســت وارده شــماره  121/99/2386مورخــه  1399/03/24تقاضــای
افــراز قدرالســهمی خــود از پــالک  28/109واقــع در قریــه حیــران علیــا بخــش  32گیــالن را نمــوده انــد و اعالم داشــته
انــد ســایر مالکیــن مشــاعی مجهــول المــکان مــی باشــند لــذا بدینوســیله بــه کلیــه مالکیــن مشــاعی پــالک مرقــوم
بشــرح اســامی ذیــل اخطــار میگــردد جهــت شــرکت در معاینــه محلــی و تهیــه نقشــه افــرازی کــه از طریــق ایــن اداره
بعمــل خواهدامــد روز یکشــنبه راس ســاعت  11صبــح مــورخ  99/06/02در محــل وقــوع ملــک حــض.ر بهــم رســانند
بدیهــی اســت عــدم حضــور هــر یــک از مالکیــن مشــاع مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد بــود و نتیجــه افــراز نیــز
از طریــق انتشــار در روزنامــه ابــالغ خواهــد شــد اســامی مالکیــن مشــاع منیــره تــره باریــان – علیرضــا تــره باریــان –
محمــد نــوری – شــیرین کفیلــی مقــدم – ســیمین کفیلــی مقــدم – اکبــر فتحعلــی زاده تاریــخ انتشــار 99/04/17 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عزیزی

4382

مفقودی

اینجانــب منوچهــر کاظمــی مالــک ســواری هــاچ بــک پــژو  2008ATمــدل  1398بشــماره موتــور
 10FJCE2442320شــماره شاســی  NAAG1C238KD031931شــماره پــالک  211-19ط  38بعلــت
فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در
مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در
کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعه نمایــد بدیهی
4481
اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد .

مفقودی

اینجانــب حمیــد رضــا هاشــمی شــیرازی مالــک خــودروی ســواری پــژو  206مــدل  1389بشــماره موتــور
 14187021018و شــماره شاســی  NAAP03ED69J019133شــماره پــالک  362-63د  13بعلــت فقــدان
اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد
مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر 14
جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پس
4479
از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد .

مفقودی

اینجانــب حجــت الــه آذر پــرا مالــک وانــت پیــکان مــدل  1390بشــماره موتــور  11489094624و شــماره شاشــس
 NAAA46AA1BG177099شــماره پــالک  136 – 73ب  72بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی
اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان
فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند
طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد 4474 .

مفقودی

بــرگ ســبز پــژو  206مــدل  1387شــماره موتــور  14187021018شــماره شاســی NAAP03ED69J019133
شــماره پــالک  362 -63د  13بنــام حمیــد رضــا هاشــمی شــیرازی مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط می باشــد 4478

مفقودی

بــرگ قــرارداد بشــماره  162بــه تاریــخ  1365/2/8بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی جهــرم مربــوط بــه زمیــن
غالمحســین رحمانــی فرزنــد خــداداد بشــماره قطعــه  37بــه مســاحت  300متــر مربــع واقــع در موســویه مفقــود
4477
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

بــرگ ســبز ســواری پــارس خــودرو برلیانــس مــدل  1397بشــماره موتــور  DM16TBXH001631شــماره
شاســی  NAPH330BBJ1042174شــماره پــالک  385-49ص  82بنــام آزاده طاهــری مفقــود و از درجــه
4476
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

بــرگ ســبز ســواری پــژو پــارس مــدل  1398بشــماره موتــور  139B0168482شــماره شاســی
 NAAN11FE7KH004734شــماره پــالک  533-83ه  71بنــام ســجاد رحمانیــان کوشــککی مفقــود و از
4475
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

بــرگ ســبز وانــت پیــکان مــدل  1390بشــماره موتــور  11489094624و شــماره شاســی
 NAAA46AA1BG177099و شــماره پــالک  136-73ب  72بنــام حجــت الــه آذر پــرا مفقــود و از درجــه
4473
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

بــرگ قــرارداد بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی جهــرم مربــوط بــه صغــرا عبدیــان قطــب آبــادی بشــماره 8/2/61
بــه تاریــخ  68/8/15بشــماره قطعــه  104بــه مســاحت  400متــر مربــع واقــع در حیــدر آبــاد مفقــود و از درجــه
4480
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

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 سوتگوابر سنگ اصلی  77بخش  16گیان
-1پــاک  10مفــروز از  1در مالکیــت آقــای علــی جعفــری جوشــلی ششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر
محوطــه بــه مســاحت  301/08مترمربــع از مالکیــت اقــای حســینعلی عضــدی 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  99/04/03 :تاریــخ نوبــت دوم 99/04/17 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل – همایون فالحتکار
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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  1399/02/25 – 139960318008000428هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بامعــارض شــیما اکبــری کلــدره فرزنــد مجیــد بــه شــماره شناســنامه  2680194527صــادره از رودســر در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  257/16مترمربــع بــه شــماره پــاک 1017
فرعــی قســمتی از قطعــه  77تفکیکــی مجــزا از  108تفکیکــی از ســنگ  70اصلــی واقــع در قریــه دریاوارســر بخــش
 29گیــان خریــداری از بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی 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 نمایند
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد
شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/04/03تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز ســه شــنبه 99/04/17

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

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبت اســناد و اماک شهرســتان خرم آباد بشــرح ذیل
 – 1 :پرونــده کاســه  1396114425001000736و  1396114425001000737و 1396114425001000738
و 1396114425001000735و رای شــماره  139760325001006210و  139760325001006207و
 139760325001006195و 139760325001006204مورخــه  97/8/26بــه تقاضــای خانــم زهــرا نــوری نســبت به
ســیزده و پنــج هفتــم ســهم مشــاع از  96ســهم ششــدانگ یکبــاب کاروانســرا و اقایــان بیــژن نــوری نســبت بــه بیســت
و هفــت و ســه هفتــم ســهم مشــاع از  96ســهم ششــدانگ یکبــاب کاروانســرا و محمــد رضــا نــوری نســبت بــه بیســت
و هفــت و ســه هفتــم ســهم مشــاع از  96ســهم ششــدانگ یکبــاب کاروانســرا و محســن نــوری نســبت بــه بیســت و
هفــت و ســه هفتــم ســهم مشــاع از  96ســهم ششــدانگ یکبــاب کاروانســرا همگــی فرزنــدان غامرضــا بــه مســاحت
 388/42مترمربــع مجــزی شــده از پــاک شــماره  1الــی  6فرعــی از  1104اصلــی واقــع در بخــش  1شهرســتان خــرم
آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه غامرضــا نــوری و ورثــه صدیقــه عتیقــی رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد .
مراتــب د راجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن
در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در
روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم
ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت
ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد
و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم
تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بر اســاس مدلول
رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی
نخواهــد بــود  415590193.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/04/02 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/04/17 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

4012

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

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کاســه  1398114425001000224و رای شــماره  139860325001006385مورخه
 98/10/22بــه تقاضــای اقــای وحیــد دریکونــدی فرزنــد رحمــت الــه نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب عمــارت بــه
مســاحت  199/21مترمربــع مجــزی شــده از پــاک شــماره  42اصلــی واقــع در بخــش  2شهرســتان خــرم آبــاد
خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه اســدخان بهارونــد رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد  .مراتــب د راجــرای مــاده
 3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــاع
مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها
الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از
تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم اباد تســلیم
دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیم
دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه
عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیم
دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول
رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع
قضایــی نخواهــد بــود  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/04/02 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/04/17 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
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