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نوبت دوم

شماره مجوز 1399 . 4043:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه گیالن

مناقصه گزار  :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه گیالن
موضوع مناقصه  :غذای گرم کارکنان انبار نفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی رشت
مهلــت و محــل دریافــت و ارائــه پــاکات و اســناد مناقصــه  :متقاضیــان می بایســت پــس از انتشــار آگهــی نوبــت دوم تــا تاریــخ  99/08/20بــا مراجعــه بــه ســایت  setadiran.irاســناد را دریافت
نماینــد  .ســپس محتویــات پــاکات تضمیــن ( الــف ) پیشــنهاد فنــی بازرگانــی بهمــراه فرمهــای تکمیــل شــده ( ب ) و پیشــنهاد قیمــت ( ج ) را تا تاریــخ  99/09/04در ســامانه مذکــور بارگــذاری نمایند .
*نکتــه مهــم  :کلیــه متقاضیــان شــرکت در مناقصــه مــی بایســت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس اینترنتــی  setadiran.irمراجعــه و ثبــت نــام نمــوده و
کلیــه مراحــل مناقصــه را از بســتر ایــن ســامانه انجــام و پیگیــری نماینــد  .برداشــت اســناد از ســایر ســایتها مــورد قبــول نمــی باشــد .
برآورد مالی  14/240/599/192 :ریال
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :مبلغ تضمین  713/000/000ریال و بر اساس تصویب نامه شماره /123402ت  50659به تاریخ  94/9/22هیات محترم وزیران
نــکات مهــم * :شــرکت کننــدگان پــس از تهیــه تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار مــی بایســت ان را در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت ( ســتاد ) بارگــذاری نمــوده و اصــل
ضمانتنامــه را بــه امــور مالــی ایــن شــرکت ارائــه نماینــد .
*درصــورت پرداخــت بــه صــورت وجــه نقــد بــه حســاب جــام شــماره  9200116511بــا کــد شناســه  10155946نــزد بانــک ملــت واریــز و فیــش واریــزی را بــه امــور مالــی ایــن شــرکت
تحویــل و رســید وجــه دریافــت نماینــد  .رســید وجــه تهیــه شــده مــی بایســت در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت ( ســتاد ) بارگــذاری گــردد .
تاریــخ بازگشــایی  :مناقصــه گــران مــی تواننــد در روز چهارشــنبه مــورخ  99/09/12ســاعت  10:00بــا معرفــی  2نفــر نماینــده بــه صــورت کتبــی در جلســه بازگشــایی پــاکات کــه در
ســالن اجتماعــات ایــن شــرکت در آدرس رشــت  -گلســار  -بلــوار ســمیه  -جنــب بیمارســتان گلســار -شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه گیــالن بــه شــماره تلفــن هــای
 013-32115068-9برگــزار مــی گــردد شــرکت نماینــد .
شرایط متقاضی ( کلیه شرکت های توانمند ) :
 -1ارائه گواهی تائید صالحیت از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
 -2آشپزخانه ها و رستوران های دارای پروانه کسب با ارائه تائیدیه از صنف رستوران داران استان یا گواهی صالحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 -3ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 -4احراز امتیاز حداقل  60بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی  ،ایمنی و زیست محیطی () HSE
 -5ارائه مستندات  1فقره قرارداد کار مرتبط و مشابه و همچنین  1فقره حسن انجام کار همان قرارداد ( طی  5سال گذشته )
 -6ارائه گواهی رتبه بندی طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موردتائید وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در حرفه مورد نظر ( موضوع پیمان )
*به پاکات فیزیکی ارائه شده ( بغیر از تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) ترتیب اثر داده نمی شود .
*به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختالف داشته و یا بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنــا اســناد مناقصــه مذکــور در ســایت هــای  www.shana.ir , http://monaghese.niopdc.ir , http://iets.mporg.irو  http://gilan.niopdc.irصرفــا جهــت رویــت
بــوده و ضــروری اســت کلیــه مراحــل مناقصــه اعــم از برداشــت اســناد و ســایر مراحــل در بســتر ســامانه  setadiran.irاقــدام گــردد .
نوبت اول آگهی  :روز دوشنبه  99/08/05نوبت دوم آگهی  :روز چهارشنبه 99/08/07
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اداره کل اواقف و امور خیرهی استان البرز
دفتر نمایندگی اواقف و امور خیرهی شهرستان اشتهارد

اداره اوقــاف و امورخیریــه شهرســتان اشــتهارد در نظــر دارد تعــداد  4بــاب
واحــد تجــاری تحــت حــوزه عملکــرد خــود را جهــت مشــاغل مناســب و
منطبــق بــا شــئون محــل و همچنیــن ســهام زمیــن هــای کشــاورزی مــزارع بــه شــرح ذیــل را از
طریــق مزایــده کتبــی و بــه مــدت یکســال کامــل خورشــیدی و بــه اجــاره واگــذار نمایــد .
 -1دو بــاب واحــد تجــاری ( مغــازه ) شــماره هــای  2و  3از رقبــه موقوفــات مشــهور بــه دکاکیــن
واقــع در اشــتهارد بلــوار آیــت ا ...خامنــه ایــی نرســیده بــه ســه راه ایپــک ( پاییــن ســاختمان
دادگاه و اداره مالیــات )
 -2یــک بــاب واحــد تجــاری (مغــازه ) رقبــه موقوفــه ســید تقــی واقــع در اشــتهارد ضلــع جنــوب
غربــی میــدان قاضیــان روبــروی حســینیه قاضیــان .
 -3یــک بــاب واحــد تجــاری (مغــازه ) رقبــه موقوفــه علیمحمــد واقــع در اشــتهارد – خیابــان امــام
خمینــی ( ره )  ،ابتــدای خیابــان شــهید دســتغیب .
 -4ســهام زمیــن هــای کشــاورزی در مــزارع ( حســین آبــاد  ،مســکین آبــاد  ،خورشــید آبــاد ،
کوشــک آبــاد  ،مــروت آبــاد و عبــدل آبــاد ) بــه اجــاره واگــذار مــی نمایــد .
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و شــرکت در مزایــده عمومــی از تاریــخ
چــاپ ایــن اگهــی تــا پایــان وقــت اداری روز پنجشــنبه مــورخ  99/8/22بــه واحــد اجــارات ایــن
اداره بــه آدرس اشــتهارد – بلــوار آیــت ا ..خامنــه ایــی نبــش بلــوار آیــت ا..طالقانــی مراجعــه و یــا
بــا شــماره تلفــن  37728877تمــاس حاصــل نماینــد .

حسین امینی  -مسئول اوقاف و امور خیریه شهرستان اشتهارد

سند و برگ سبزسواری پراید مدل1386به رنگ نقره ای-متالیک و شماره پالک-49
474ب 69به شماره موتور 2173786و شماره شاسی  S1412286625073به نام
حاجی کرم دوست مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد.

اگهی فقدان سندمالکیت پالک 2018/2

واقــع دربرازجــان بخــش ســه بوشــهر-اقای صــادق قناعــت زاده طــی وکالتنامــه 91690مورخــه
1399/7/13دفترخانــه 10برازجــان ازطــرف خدیجــه قناعــت زاده باارائــه دوبــرگ فــرم استشــهادیه
اعــام نمــوده انــد کــه یــک فقــره ســند کاداســتری یــک ســهم مشــاع ازســه ســهم عرصــه ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی پــاک 2018/2واقــع دربرازجــان بخــش ســه بوشــهر کــه دردفتــر امــاک
462صفحــه 300ذیــل ثبــت 75204بنــام خدیجــه قناعــت زاده صادروتســلیم گردیــده اســت ونامبــرده
بــه موجــب درخواســت شــماره 1399/7/20-99/111/16172اعــام نمــوده اســت کــه ســندمالکیت
پــاک مذکــور دراثرجابجایــی مفقودگردیــده اســت اکنــون نامبــرده درخواســت صدورالمثنــی
ســندمالکیت مذکوررانمــوده لذامراتــب طبــق اصــاح تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120ائیــن نامــه
قانــون ثبــت اعــام میشــود کــه هرکــس نســبت بــه ملــک مورداگهــی معاملــه ای نمــوده ویامدعــی
وجودســندمالکیت نزدخودمیباشــد تــاده روز پــس ازانتشــاراین اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک
شهرســتان دشتســتان مراجعــه واعتــراض خودراضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت ویاســندمعامله تســلیم
نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســندارائه نشــود
المثنــی ســندطبق مقــررات صادروبــه متقاضــی تســلیم خواهدشــد
تاریخ انتشاراگهی-1399/8/7م الف 669

مهردادپرنیان خوی رئیس واحدثبتی اداره ثبت اسناد وامالک برازجان
ازطرف امیرهوشنگ کرم پور
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اگهی مفادارای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت ازتولید
وعرضه مسکن واقع درشهرامام حسن شهرستان دیلم بخش 7بوشهر

احترامــا دراجــرای بنــددوم مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی حمایــت
ازتولیدوعرضــه مســکن مصــوب 1388نســبت بــه امــاک واقــع درمحــدوده مصــوب شــهرامام حســن
بخــش 7بوشــهرکه دراجــرای مــاده هفــت وده ائیــن نامــه مذکــور وبــه اســتناد گواهــی عــدم شــمول
تقاضــای تبصــره ماده5جهــت صدورســندمالکیت بافــت مســکونی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی دیلــم
بــه نمایندگــی ازطــرف مالکیــن پرونــده تشــکیل نمــوده پــس ازطــی مراحــل قانونــی رای قطعــی مثبــت
ازهیــات حــل اختــاف درثبــت دیلــم صــادر شــده اســت مالکیــت متقاضیــان بــه اســتناد بنــددال
مــاده هفــت و مــاده 10ائیــن نامــه مذکــور محرزگردیــده اســت -1پاک14/778اقــای حســین خــدام
فرزنــد اســماعیل نســبت بــه ششــدانگ فطعــه زمیــن محصوربــه مســاحت 497/35مترمربــع واقــع در
شــهرامام حســن شهرســتان دیلــم بخــش 7بوشــهر برابــررای شــماره 1040لذاکلیــه مالکیــن واشــخاص
اعــم ازحقیقــی وحقوقــی کــه نســبت بــه اصــل ملــک ادعــا واعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد بــه
اســتنادبنددوم مــاده یــک قانــون ازتاریــخ انتشــاراگهی ظــرف مــدت 20روز اعتــراض کتبــی خودرابــه اداه
ثبــت اســنادواماک دیلــم تســلیم ورســید اخذنماینــد وظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض
بــه واحــد ثبتــی دادخواســت خودرابــه مرجــع قضائــی ذیصــاح تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه
اداره ثبــت اســناد وامــاک دیلــم تســلیم فرماینــد درغیراینصــورت اراءصــادره بــه مرحلــه اجــرا درامــده
عملیــات ثبتــی بارعایــت مقــررات ادامــه خواهدیافــت بدیهــی اســت صدورســندمالکیت مانــع ازمراجعــه
متضررجهــت احقــاق حــق بــه مرجــع قضائــی نخواهدبــود
تاریخ انتشار-1399/8/7:م الف 116

اله مرادرزمجورئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان دیلم
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اگهی حصروراثت

اقــای سیدیاســین میرجهانمــردی دارای شناســنامه شــماره 4150بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه
99/115ازایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
ســیدمحمدرضامیرجهانمردی بشناســنامه 5290006028درتاریــخ 97/10/19اقامتــگاه دائمــی
خودبدرودزندگــی گفتــه وورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه شــرح ذیل-1:ســیدصدیقه موســوی
فرزندســید غفــار ش م 5299744773صــادره ازدیلــم متولــد 47/8/1نســبت مادرمتوفــی -2سیدیاســین میــر
جهانمــردی فرزندســیدعبداهلل ش .م 5299621604صــادره ازدیلــم متولد42/11/1نســبت پدرمتوفــی اینــک
باانجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور رادریــک نوبــت اگهــی مــی نمایــد تاهرکســی اعتراضــی
داردویــا وصیتنامــه ازمتوفــی نزداوباشــد ازتاریــخ نشرنخســتین اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم
دارد واالگواهــی صادرخواهدشــد

عبدالنبی پرگان رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان دیلم –م الف 7418 117

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای قاســم ســعیدی مهــر باســتناد وکالتنامــه هــای  91/11/16-18588دفترخانــه  39زاهــدان و
 92/04/09-51957دفترخانــه  14زاهــدان بوکالــت از طــرف خانــم لیــا کدخدا(مالــک) باســتناد
دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی شــماره
 14زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت 456185الــف  93ششــدانگ یکدســتگاه
آپارتمــان مســکونی پــاک  -4487/11211اصلــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان
البــرز  56مــورد ثبــت  144290صفحــه  353دفتــر  875بعلــت جابجایــی ازبیــن رفته در خواســت
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 10
روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــام و رســید
دریافــت نماینــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن
واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

مفقودی

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن

اگهی انتقالی شرکت فنی مهندسی دنا پی چرام سهامی خاص به
شماره ثبت  1536و شناسه ملی  10680001388به موجب صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخه  1399/06/05مرکز اصلی شرکت فنی
مهندسی دنا پی چرام سهامی خاص به شماره ثبت  1536و شناسه ملی
 10680001388واحد ثبتی دهدشت محل شرکت از آدرس استان کهگیلویه
و بویر احمد – چرام  -خیابان مالک اشتر -جنب بانک صادرات ،کدپستی
 7576116317به آدرس استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد
 ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله راهنمائی  ،بلوار شهید باهنر  ،خیابان
شهادت [7شهیدخدانظر بیننده]  ،پالک  ، 1طبقه سوم  ،واحد ، 5کد پستی
 7591983186تغییر یافت  .و دراین اداره تحت شماره  10317به ثبت رسیده
و جهت اطالع عمومی آگهی می گردد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029312

تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت برج آپادانا درتاریخ  1398/10/16به

شماره ثبت  9888به شناسه ملی  14008899098ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع

فعالیت :امور پیمانکاری راه ساختمان تاسیسات آب برق کشاورزی صنعت

ارتباطات نفت وگاز (به جز اکتشافات و حفاری ) با رعایت قوانین و مقررات جاری
کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از

مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله
شهرک جهاد  ،کوچه فرعی 2بیستون  ،خیابان شهید علی اکبر واعظی  ،پالک 0

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

7406

چهارشنبه  7 /آبان  / 1399شماره 4669
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شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو هــاچ بــک  TU5 206بــه شــماره انتظامی
783س 51ایــران  85شــماره موتــور  167B0078763و شــماره شاســی  NAAP13FE0LJ040375مــدل
7420
 1399برنــگ ســفید-روغنی بنــام صالحــه حیــدری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی تغییرات شرکت رابین سازه سپهر سهامی خاص به شماره ثبت  2018و
شناسه ملی  10861687722به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1399/06/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :مرتضی محمدی به
شماره ملی  4220060979و ایمان قاسم دوست به شماره ملی 4231957169
و کورش ذبیحی به شماره ملی  4231714894و مریم ذبیحی به شماره ملی
 4230424019و شهال دادفر به شماره ملی  3391975245به سمت اعضاء اصلی
هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه قراردادها
و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و اوراق بهادار و
نامه های اداری با امضاء مرتضی محمدی (رئیس هیئت مدیره) به همراه مهر
شرکت دارای اعتبار است  -2مریم ذبیحی به شماره ملی  4230424019به
سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و مرتضی محمدی به شماره ملی
 4220060979به سمت رئیس هیئت مدیره و کورش ذبیحی به شماره ملی
 4231714894به سمت نائب رئیس هیات مدیره و ایمان قاسم دوست به شماره
ملی  4231957169و شهال دادفر به شماره ملی  3391975245به عنوان اعضاء
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  3-آرش حسنی زاده با
شماره ملی  4230988540به عنوان بازرس اصلی و زینب امیریان چنارستان
علیا با شماره ملی  4230532679به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال
مالی انتخاب شدند 4- .روزنامه 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 ()1029334

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

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده
اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  .خانــم ســمیه
تدینــی فرزنــد پرویــز بــه شــماره شناســنامه  4صــادره از لوندویــل بــه شــماره ملــی  2619893410در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــا کســر معبــر احتمالــی بــه
مســاحت  557/33مترمربــع پــاک  3317فرعــی از  2اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش  32گیــان
خریــداری از مالــک رســمی میکائیــل زاهــد نیــا  - 2اقــای عرفــان ابراهیمــی فرزنــد بهــروز بــه شــماره
شناســنامه  2312صــادره از تالــش بــه شــماره ملــی  2630152014در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت ششــدانگی  330/60مترمربــع پــاک ثبتــی
 2824فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از  8/1281اصلــی واقــع در قریــه ویرمونــی بخــش  32گیــان
خریــداری از مالــک رســمی اژدر کشــور دوســت بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع
مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  1871.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/07/22 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم 99/08/07 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

7065

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  99/07/03 - 139960318018001935هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
ســنگر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی حمیــده غامــی میاندهــی فرزنــد جعفــر بــه شــماره ملــی
 6539789181در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  200مترمربــع مجــزی شــده از
پــاک  104/31فرعــی از ســنگ  3اصلــی واقــع در قریــه رودبــرده بخــش  12گیــان  ،کــه بــرای آن
شــماره  2750فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی ســید علــی اکبــر رضویــان
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  1868 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/07/22 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :مــورخ 99/08/07

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

7064

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

برابــر رای شــماره  1399/06/22 – 139960318008001951هیــات 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 معصومــه غامحســین زاده فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره
شناســنامه  1072صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه
مســاحت  102/84مترمربــع بــه شــماره پــاک  1059فرعــی قســمتی از پــاک  309فرعــی از 86
اصلــی واقــع در کلکاســرا بخــش  29گیــان خریــداری از حســن غامحســین زاده کلکاســراعی 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  1866 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/07/22تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم  :روز چهــار شــنبه 99/08/07

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

7069

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

برابــر رای شــماره  1399/07/06 – 139960318008002112هیــات 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 شــهرام قهرمانــی فرزنــد مطلــب بــه شــماره شناســنامه
 1555صــادره از مشــکین شــهر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه
مســاحت  485/97مترمربــع بــه شــماره پــاک  5878فرعــی قســمتی از پــاک  282فرعــی از  84اصلــی
واقــع در چافجیــر بخــش  29گیــان خریــداری از حســن یگانــه مالــک رســمی 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  1851 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/07/22تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :روز چهــار شــنبه 99/08/07

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

7070

 ،طبقه دوم کدپستی  7591384577سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از

مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام

عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3005/1018

مورخ  1398/09/25نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد

 3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت

مدیره خانم طیبه گلستانی به شماره ملی 4260016032و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال آقای ایمان گلستانی به شماره ملی 4269785810و

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای صادق گلستانی به شماره ملی
4269964766و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل
به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از

قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی
و اداری با امضاء ایمان گلستانی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر

می باشد بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز
شرکت بالمانع است اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم فرشته
صالحی به شماره ملی  4260208462به سمت بازرس علی البدل به مدت یک

سال مالی خانم معصومه صالحی به شماره ملی  4269875984به سمت بازرس

اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های

شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه

فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1029309

آگهی دعوت سهامداران شرکت معدنی مهاباد بلور ( سهامی خاص ) به
شماره ثبت  430و شناسه ملی 10861923224

جهــت تشــکیل مجمــع عمومــی عــادی بــه طــوری فــوق العــاده  ،بدیــن وســیله از کلیــه ســهامداران
شــرکت معدنــی مهابــاد بلــور ( ســهامی خــاص ) ) بــه شــماره ثبــت  430و شناســه ملــی
 10861923224دعــوت مــی شــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده کــه
در ســاعت  08:00مــورخ  1399/08/18در محــل دفتــر شــرکت تشــکیل مــی گــردد حضــور بهــم
رســانند  .دســتور جلســه  -1 :انتخــاب اعضــای هیــات مدیــره و بازرســین  -2ســایر تصمیماتــی کــه
در صاحیــت مجمــع باشــد .
هیات مدیره شرکت معدنی مهاباد بلور ( سهامی خاص )

7379

آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی چاپخانه داران و لیتو گرافان
استان گیالن بشماره ثبت 24/3/2-413

بــه اســتناد مــاده  131قانــون کار و آئیــن نامــه مصــوب  89/8/8هیــات وزیــران و بــه موجــب صورتجلســه مــورخ
 99/6/18مجمــع عمومــی و نیــز صورتجلســه مــورخ  99/6/25هیــات مدیــره  ،ســمت هــر یــک از اعضــای اصلــی
و علــی البــدل هیــات مدیــره انجمــن صنفــی فــوق کــه از تاریــخ  99/6/18بــه مــدت  3ســال و بازرســان نیــز کــه
از تاریــخ یــاد شــده بــه مــدت یــک ســال انتخــاب شــده انــد بــه شــرح ذیــل مــی باشــد  -1 .آقــای محمــد حســن
اســامی کتابچــی  ،رئیــس هیــات مدیــره  -2آقــای محمــد حســین زمینــی  ،نائــب رئیــس -3آقــای علیرضــا
فوالدلــو  ،خزانــه دار  -4 ،آقایــان حســن فقیــر قانــع صفــت و علــی نخعــی اعضــای اصلــی هیــات مدیــره  -5آقایان
ســینا افتــاده و علــی جعفــر نــژاد  ،اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره  -6آقــای عباســعلی زمینــی  ،بــازرس
اصلــی  -7آقــای حامــد دانــش پــژوه  ،بــازرس علــی البــدل  -8آقــای علــی صفــاری نیــا  ،دبیــر ( خــارج از اعضــای
انجمــن ) ضمنــا برابــر مــاده  23اساســنامه انجمــن صنفــی مذکــور کلیــه مکاتبــات اداری و اوراق عــادی بــا امضــا
رییــس هیــات مدیــره یــا دبیــر ممهــور بــه مهــر انجمــن و کلیــه اســناد مالــی  ،اوراق رســمی بهــادار و قراردادهــای
تعهــد آور کــه بــه تصویــب هیــات مدیــره رســیده باشــند بــا دو امضــا ( یــک نفــر مســئول مالــی و رئیــس هیــات
مدیــره و در غیــاب رییــس  ،نائــب رئیــس هیــات مدیــره ) و ممهــور بــه مهــر انجمــن معتبــر خواهــد بــود 7381 .

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

برابــر رای شــماره  1399/06/23 – 139960318008001975هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بامعــارض اروجعلــی حیــدری فرزنــد بــرات بــه شــماره شناســنامه  452صــادره از میانــه در ســه دانــگ مشــاع از
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت  161/27مترمربــع بــه شــماره پــاک 5886
فرعــی قســمتی از پــاک  614فرعــی از  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک
رســمی 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 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
 520 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز چهــار شــنبه  99/08/07تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز پنــج شــنبه 99/08/22

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

7401

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

برابــر رای شــماره  1399/06/23 – 139960318008001976هیــات 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 محمــد فتــح اللهــی احمــد آبــادی فرزند ســعداله بــه شــماره شناســنامه  811صادره
از مشــکین شــهر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 161/27مترمربــع بــه شــماره پــاک  5886فرعــی قســمتی از پــاک  614فرعــی از  84اصلــی واقــع در قریــه
چافجیــر بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور
اطــاع 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 شــد  519 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز چهــار
شــنبه  99/08/07تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز پنــج شــنبه 99/08/22

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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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 صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پس از
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد
 .آقــای صابــر یــاور پــور فرزنــد رســول به شــماره شناســنامه  19صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619823390در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دوبــاب مغــازه کاربــری با کســر معبــر بخشــی تجــاری و خدماتــی و الباقی
مســکونی بــه مســاحت  520/50مترمربــع پــاک  2319فرعــی از  2اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش  32گیان
خریــداری از نســق خــوش کام فتــح اهلل زاده بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد
بــود  2131.م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/08/07 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/08/21 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی

7402

تاسیس شرکت سهامی خاص کامیار پارس زاگرس درتاریخ  1399/07/21به
شماره ثبت 10355به شناسه ملی 14009507963ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت  :تامین نیروی انسانی ،خدمات حمل و نقل درون شهری شامل امور نقلیه
و موارد مشابه  ،تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل
اداری خدمات فنی خودرو و موارد مشابه  ،امور آشپزخانه و رستوران شامل
طبخ و توزیع غذا،اداره رستوران و بوفه وموارد مشابه ،خدمات عمومی شامل
تنظیفات،نامه رسانی،پیشخدمتی،امور ابدارخانه،خدمات پاسخگویی تلفنی و
موارد مشابه  ،نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری
فضای سبز و موارد مشابه  ،امور چاپ و تکثیر شامل صحافی،حروفچینی،غلط
گیری،خطاطی،چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه
-7امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی
و حرارتی و موارد مشابه با رعایت قوانین و مقررات جاری درصورت لزوم پس از
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله
زیرتل  ،خیابان ( 10متری )  ،خیابان امامت  [ 8شهید علیداداراوند ]  ،پالک
 ، 0طبقه همکف کدپستی  7591837940سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد 100
سهم آن با نام عادی مبلغ  400000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره  340967مورخ  1399/07/15نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد 2123
پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت
مدیره آقای یاسر قیصرپور به شماره ملی  4220147871و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال آقای باقر قیصرپور به شماره ملی 4220309322
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به
مدت  2سال خانم سعیده قیصرپور به شماره ملی  4232148167و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  2- :حق امضاء
کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه
های عادی و اداری با امضاء باقر قیصرپور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و
مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم
کبری حسین زاده اصل کریک به شماره ملی  4220403019به سمت بازرس
اصلی به مدت یک سال مالی آقای جواد حسین زاده اصل کریک به شماره
ملی  4220477497به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه
کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()1029308

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

برابــر رای شــماره  139960309030000568مــورخ  1399/07/01هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملک شهرســتان
قزویــن -البــرز تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای یعقــوب عباســی فرزنــد احمــد به شــماره شناســنامه
 4360287844صــادره از خدابنــده بــه شــماره ملــی  4360287844در  55/61ســهم مشــاع از  168/31ســهم
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت168/31مترمربع احداثــی در قســمتی از قطعــه اول افــرازی باقیمانــده
پــاک شــماره  13اصلــی واقــع در بخــش  5حــوزه ثبــت ملــک قزوین-البــرز خریــداری از مالــک رســمی آقــای
هبــت الــه مهــدی پــور محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت 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 1399/07/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/08/07 :

سیدهاشم 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

برابــر رای شــماره  139960309030000569مــورخ  1399/07/01هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملک شهرســتان
قزویــن -البــرز تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای صاحبعلــی عباســی فرزنــد احمــد بــه شــماره
شناســنامه  2323صــادره از خدابنــده بــه شــماره ملــی  4371433006در  55/66ســهم مشــاع از 168/31
ســهم ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت168/31مترمربع احداثــی در قســمتی از قطعــه اول افــرازی
باقیمانــده پــاک شــماره  13اصلــی واقــع در بخــش  5حــوزه ثبــت ملــک قزوین-البــرز خریــداری از مالک رســمی
آقــای هبــت الــه مهــدی 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 1399/07/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/08/07 :

سیدهاشم 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

برابــر رای شــماره  139960309030000567مــورخ  1399/07/01هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک شهرســتان قزویــن -البــرز تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای فرهــاد امیربــان فرزنــد
عربعلــی بــه شــماره شناســنامه  232صــادره از خدابنــده بــه شــماره ملــی  4372444443و خانــم
فاطمــه ایامــی یولقــون آقــاج فرزنــد آزاد بــه شــماره شناســنامه  4310500390و کدملــی 4310500390
صــادره از قزویــن بالســویه در  57/04ســهم مشــاع از  168/31ســهم ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه
مســاحت168/31مترمربع احداثــی در قســمتی از قطعــه اول افــرازی باقیمانــده پــاک شــماره  13اصلــی
واقــع در بخــش  5حــوزه ثبــت ملــک قزوین-البــرز خریــداری از مالــک رســمی آقــای هبــت الــه مهــدی
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 1399/07/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/08/07 :

سیدهاشم حسینی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز

7074

اگهی فقدان سند مالکیت پالک 1179/39

واقــع دراهــرم قطعــه 4بخــش 4بوشــهراقای عــادل اهرمیــان پورفرزنــد محمــد حســین باتســلیم
استشــهادمحلی مدعــی اســت یــک جلــد ســندمالکیت بــه شــماره ســریال 171981ســری ب
96وشــماره پــاک 1179/39واقــع دراهــرم قطعــه 4بخــش 4بوشــهرکه دردفترالکترونیکــی شــماره
139620324000006بنــام عــادل اهرمیــان پــور فرزندمحمــد حســین صادروتســلیم گردیــده وبموجــب
نامــه شــماره 1399039000888532مورخه1399/02/14شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی وانقــاب
شهرســتان تنگســتان درقبــال مبلــغ یــک میلیــارد ونهصدوبیســت وســه میلیــون وهشــتصدهزارریال بــه
نفــع ان مرجــع بازداشــت مــی باشــد وبــه علــت جابجایــی منــزل مفقودشــده اســت ودرخواســت صــدور
المثنــی ســندمالکیت رانمــوده لذامراتــب طبــق اصــاح تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120ائینامــه قانــون ثبــت
اعــام میشــود کــه هرکــس نســبت بــه ملــک مورداگهــی معاملــه ای نمــوده ویامدعــی وجودســند مالکیــت
نزدخــود میباشــد تــاده روز پــس از انتشــاراین اگهــی بــه اداره ثبــت اســنادواماک شهرســتان تنگســتان
مراجعــه واعتــراض خودراضمــن ارائــه ســند مالکیــت ویاســند معاملــه تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت
مقرراعتراضــی نرســد ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســندارائه نشــود المثنــی ســندطبق مقــررات صادروبــه
متقاضــی تســلیم خواهدشــد
تاریخ انتشاراگهی-1399/08/07:م الف 144

عیسی رضایی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تنگستان

مفقودی

7415

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودروی ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس آی مــدل  1386بشــماره انتظامــی 288
س  74ایــران  61و شــماره شاســی  S1412286319491و شــماره موتــور  1919394متعلــق بــه خانــم مریــم
7407
صیفیانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

