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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 ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کاســه  1398114425001001033و رای شــماره  139960325001002318مورخه
 99/05/24بــه تقاضــای اقــای احســان جهانگیــری فرزنــد میراحمــد نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب عمــارت بــه
مســاحت  81/51مترمربــع از پــاک شــماره  11اصلــی واقــع در بخــش  2شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از
مالکیــت مالــک اولیــه عبدالحســین عربــان رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد  .مراتــب دراجــرای 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 ابــاد 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  415590263 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/07/01 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/07/16 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
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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 ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کاســه  1391114425001003639و رای شــماره 139460325001015977
مورخــه  94/9/12بــه تقاضــای اقــای درویــش داشــادی فرزنــد طهماســب نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب عمارت
بــه مســاحت  193/24مترمربــع از پــاک  40اصلــی واقــع در بخــش  2شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت
مالــک اولیــه موســی صارمــی رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد  .مراتــب دراجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیف
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 تا چنانچه 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 ثبتی
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 بــر اســاس مدلــول رای وفــق
مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی
نخواهــد بــود  415590280 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/07/01 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/07/16 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

برابــر رای شــماره  139960318012000395مــورخ  1399/02/22هیــات 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 حاجیعلــی صفــی پــور ســیاه مزگــی فرزند عبدالــه شــماره شناســنامه 3045
صــادره از شــفت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بر ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  200/95متــر مربع
پــاک  2495فرعــی مجــزی شــده از پــاک  42واقــع در قصبــه شهرســتان شــفت از  21اصلــی بخــش  21گیــان
خریــداری از مالکیــت رســمی رحمــت الــه تقــوی قصبــه ( زارع صاحــب نســق ) محــرز گردیده اســت و چــون تحدید
حــدود عمومــی ششــدانگ پــاک اصلــی بعمــل نیامــده و عمــل بــه تبصــره ذیــل مــاده  15قانــون ثبــت نیــز مقــدور
نگردیــده بنــا برایــن بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده  13قانــون تعیین تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی تحدیــد حــدود اختصاصــی ملــک فــوق در ســاعت  9صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1399/07/22
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و برابــر مــاده  20قانــون ثبــت چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن نســبت به به
حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیدی
ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شــفت تســلیم و رســید اخــذ نماینــدو
برابــر مــاده  86اصــاح مــوادی از ائیــن نامــه اصــاح قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت
مزبــور متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربــوط مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیم دادخواســت را
دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد و ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات
ادامــه خواهــد داد و در صــورت عــدم واخواهــی و یــا پــس از گذشــت مــدت مقــرر واخواهــی اســناد مالکیــت طبــق
مقــررات صــادر و تســلیم صاحبــان انــان خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار 99/07/01 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور
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برابــر رای شــماره  1399/05/22 – 139960318008001602هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بامعــارض پروانــه جــکاره فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه  9754صــادره از تهــران در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  301/50مترمربــع بــه شــماره پــاک
 5866فرعــی قســمتی از  1فرعــی از  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک
رســمی احمــد حســن نــژاد چافجیــری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت به
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم
و پــس از 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  425 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/07/01تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :روز ســه شــنبه 99/7/16

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

آگهی
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برابــر رای شــماره  139960318012001129و  139960318012001130مــورخ  1399/05/11هیــات 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 اســامه قاســمی فرزنــد قنبــر شــماره شناســنامه  1048صــادره از
گنبــد کاووس در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ و ناهیــد پوررحیمــی پیشــخانی فرزنــد حســین شــماره شناســنامه
 4553صــادره از صومعــه ســرا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری بــاغ بــا قیــد اعیانــات
احداثــی غیرمجــاز مشابالســویه بــه مســاحت  3290/31متــر مربــع کــه پــالک  917فرعــی مجــزی شــده از پــالک 53
واقــع در قریــه شــاهخال شهرســتان شــفت از  50اصلــی بخــش  24گیــالن خریــداری از مالکیــت رســمی رحمــت الــه
تقــوی قصبــه ( زارع صاحــب نســق ) محــرز گردیــده اســت و چــون تحدیــد حــدود عمومــی ششــدانگ پــالک اصلــی
بعمــل نیامــده و عمــل بــه تبصــره ذیــل مــاده  15قانــون ثبــت نیــز مقــدور نگردیــده بنــا برایــن بــه اســتناد تبصــره ذیل
مــاده  13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تحدیــد حــدود اختصاصــی
ملــک فــوق در ســاعت  9صبــح روز شــنبه مــورخ  1399/07/27در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و برابــر مــاده
 20قانــون ثبــت چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن نســبت بــه بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبت
اســناد و امــالک شــفت تســلیم و رســید اخــذ نماینــدو برابــر مــاده  86اصــالح مــوادی از ائیــن نامــه اصــالح قانــون ثبــت
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد
در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی می توانــد بــه دادگاه مربــوط مراجعه
و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد و ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض
عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد و در صــورت عــدم واخواهــی و یــا پــس از گذشــت مــدت مقــرر
واخواهــی اســناد مالکیــت طبــق مقــررات صــادر و تســلیم صاحبــان انــان خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار 99/07/01 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور
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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  1399/05/12 – 139960318008001469هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بالمعــارض محمــد رضــا احمــد زاده فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه  74صــادره از املــش در ششــدانگ عرصــه
یکبــاب مغــازه بــه مســاحت  17/77مترمربــع بــه شــماره پــالک  1فرعــی از  637اصلــی خریــداری از مالــک رســمی
بنیــاد علــوی 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 411 .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/07/01تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز ســه شــنبه 99/7/16

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

6559

مفقودی شناسنامه مالکیت

شناســنامه مالکیــت وانــت پیــکان تیــپ  1600iبــه رنــگ ســفید شــیری روغنــی مــدل  1390بــه شــماره انتظامــی
 662ب  39ایــران  64بشــماره موتــور  11490082632و شــماره شاســی  NAAA36AA6CG268437متعلــق
بــه اقــای محمــد هاتفــی اردکانــی بشــماره ملــی  4440053483مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط می باشــد 6557

مفقودی شناسنامه مالکیت

شناســنامه مالکیــت ســواری پرایــد تیــپ صبــا ( جــی تــی ایکــس ) بــه رنــگ یشــمی متالیــک مــدل  1382بــه
شــماره انتظامــی  889س  72ایــران  56بشــماره موتــور  00472810و شــماره شاســی  S1412282933761متعلق
بــه اقــای محبــوب یزدانــی بــه شــماره ملــی  2630654834مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 6558

مفقودی

بــرگ ســبز ســواری ریــو تیــپ ال اس  1500رنــگ نــوک مــدادی مــدل  1385بــه شــماره موتــور  1005755و
شــماره شاســی  NAS61002261107422و شــماره پــالک ایــران  629 – 22ص  42مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

قم
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سند کمپانی خودروی سواری پژو  ۴۰۵جی ال ایکس آی  ۸.۱مدل ۱۳۸۸
به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور  12488147683به شماره شاسی
 NAAM01CA1AE854851به شماره پالک  ۶۷ج  ۷۷۷ایران  ۴۹به نام سید
علی عباسی به شماره ملی  ۴۲۲۰۵۴۳۱۷۱مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ..
گ نقره ای متالیک به شماره
سند کمپانی سواری پژو  ۴۰۵مدل  ۱۳۸۸رن 
پالک  ۱۶۶-۴۹ج  ۸۷به شماره موتور  ۱۲۴۸۸۱۴۲۳۹۴و شماره شاسی
 NAAM01cA79E1143به نام سیدعلی حسینیان زاده مفقود و فاقد اعتبار
میباشد.
کارت ماشین سواری پژو پارس مدل  ۱۳۸۷رنگ سفید روغنی به شماره
پالک ۵۸۴-۴۹ج ۲۹به شماره موتور  ۱۲۴۸۷۲۱۹۸۶۸و شماره شاسی NAAN
 01cA89E803749به نام میثم علی پور دولت آباد مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

آگهــی تغییــرات شــرکت نــو اندیشــان ژیــار شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  9042و شناســه ملــی  10610123331بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1397،12،04تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء هیئــت مدیــره
بــه قــرار ذیــل و بــرای مــدت دو ســال تــا تاریــخ  1399،12،04انتخــاب
گردیدنــد  :خانــم عــذرا ســاعد بــه شــماره ملــی  3732574180آقــای
پیمــان محمــدی بــه شــماره ملــی  3732707873آقای ســعید عزیزپور
بــه شــماره ملــی  2- 4500882839بازرســان شــرکت بــه شــرح ذیل و
بــرای مــدت یکســال مالــی برگزیــده شــدند  :آقــای ابوالفضل مشــکینی
بــه شــماره ملــی  4284229168بــه ســمت بــازرس اصلــی آقــای
محمــد دارنــد بــه شــماره ملــی  2929785586بــه ســمت بــازرس
علــی البــدل -3روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت انتخــاب شــدند

آگهــی تغییــرات شــرکت ســاختمانی ژاالن کردســتان شــرکت
ســهامی خــاص به شــماره ثبــت  270و شناســه ملــی 10610021139
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطور فــوق العــاده مورخ
 1399،06،06تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء هیئــت مدیــره
بــه قــرار ذیــل و بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد :آقــای نبــی
رحیمــی کــد ملــی ( )3859416863آقــای هیــوا محمــدی کــد ملــی
( )3821130210آقــای ســامان رحیمــی کــد ملــی ()3732983285
خانــم ســویبه شــمس الدینــی کــد ملــی ( 2- )3731829746بازرســان
شــرکت بــه شــرح ذیــل و بــرای مــدت یکســال مالــی برگزیــده شــدند :
آقــای رحمــت الــه محمددوســت کــد ملــی ( )3731715333به ســمت
بــازرس اصلــی آقــای نصرالــه فیضــی کــد ملــی ( )3730603019بــه
ســمت بــازرس علــی البــدل -3روزنامــه کثیــر االانتشــار ابتــکار جهــت
درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()993721

آگهــی تغییــرات شــرکت ســاختمانی ژاالن کردســتان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  270و شناســه ملــی 10610021139
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399،06،06تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل
تعییــن گردیــد  :آقــای نبــی رحیمــی بعنــوان مدیــر عامل و عضــو هیئت
مدیــره کــد ملــی ( )3859416863آقــای ســامان رحیمــی بعنــوان
رئیــس هیئــت مدیــره کــد ملــی ( )3732983285آقــای هیــوا محمدی
بعنــوان نائــب رئیــس هیئــت مدیــره کــد ملــی ()3821130210
خانــم ســویبه شــمس الدینــی بعنــوان عضــو هیئــت مدیــره کــد ملــی
( 2- )3731829746دارنــدگان حــق امضــاء مجــاز در شــرکت  :کلیــه
اســناد و اوراق بهــادار و بانکــی بــا امضــاء مشــترک مدیرعامــل و رئیــس
هیئــت مدیــره و عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل یــا رئیــس
هیئــت مدیــره و همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()993720
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آگهــی تغییــرات شــرکت توســعه پایــدار رزآب پی شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  10133و شناســه ملــی  14005284626بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1398،03،18تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء هیئــت مدیره
بــه قــرار ذیــل و بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد  :آقــای
محمــد حســین بــراری شــماره ملــی  3733139208آقــای محمــد
طالــب حیــدری شــماره ملــی  3731532743آقــای ناصــر باقــری
ســرنجیانه شــماره ملی  2- 5589407958بازرســان شــرکت به شــرح
ذیــل و بــرای مــدت یکســال مالــی برگزیــده شــدند  :آقــای پیمــان
محمــدی خیــاره شــماره ملــی  3732707873بــه ســمت بــازرس
اصلــی آقــای خــه بــات زانیــار شــماره ملــی  3732076776بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل -3روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()993719
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()993718

آگهــی تغییــرات شــرکت آرتــان نیــک پخــش آذربایجــان ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  15229و شناســه ملــی  14009241154بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399،06،04تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
ســرمایه شــرکت از مبلــغ  10000000ریــال بــه مبلــغ 3500000000ریال منقســم
بــه یــک میلیــون ســهم 3500ریــال بــا نــام کــه از محــل مطالبــات حــال شــده
افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل (6573 )995545
آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمــان قطعــه 13تفکیکــی بــه مســاحت  47/71مترمربــع پــاک 22022
فرعــی از  2040فرعــی از  -32اصلــی واقــع در بخــش  -14البــرز ذیــل ثبــت شــماره  39443صفحــه 86دفتــر
جلــد  269و بــه شــماره ســریال  424166بــه نــام رضــا علــی وردی صــادر و تســلیم شــده اســت کــه برابــر ســند
رهنــی شــماره  50243مــورخ  1393/10/16دفترخانــه اســناد رســمی شــماره  32قزویــن در رهــن بانــک مســکن
شــعبه مرکــزی محمدیــه قــرار گرفتــه اســت .ســپس مالــک فــوق الذکــر بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود
مصــدق شــده طــی شــماره  656836مــورخ  1399/05/26توســط دفترخانــه اســناد رســمی شــماره  77قزویــن
مدعــی شــده کــه ســند فــوق مفقــود گردیــده و بــا ســند مذکــور معاملــه ای انجــام نشــده و تقاضــای صدور ســند
مالکیــت المثنــی ملــک مزبــور را نمــوده اســت علیهــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 120آییــن نامــه اصاحــی قانــون
ثبــت اعــام میگــردد تــا هرکــس بــه نحــوی از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی 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 اصــل ســند مالکیــت و ســند معامله تســلیم نمایــد و چنانچــه در ظرف
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 ایــن آگهــی در یــک نوبــت
بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/07/01 :

حسینی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز
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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 ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کاســه  1398114425001000889و رای شــماره  139960325001002315مورخه
 99/05/24بــه تقاضــای اقــای صیــد هــادی شــیراوند فرزنــد کــرم خــدا نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب عمــارت
بــه مســاحت  86/36مترمربــع از پــاک شــماره  2353فرعــی از  2091اصلــی واقــع در بخــش  1شهرســتان خــرم
آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه حســین محمــدی پــور رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد  .مراتــب دراجرای
مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت به فاصلــه  15روز جهــت اطاع
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  415590248 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/07/01 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/07/16 :

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