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آگهــی تغییــرات شــرکت همــت گســتر میــاد شــرکت بــا
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  34087و شناســه ملــی
 10680081819بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1399،07،30تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد
 - :آقــای حســین نظافــت فریزبــه شــماره ملــی 0943553075بــه
ســمت مدیرعامــل و اعضــای هیئــت مدیــره و آقای احمــد همراهی
بــه شــماره ملــی  6049960161بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
و آقــای خیــام کاگــر بــه شــماره ملــی 24999724350بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت  4ســال انتخــاب گردیدنــد- .
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،
ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــاء رئیــس هیئت
مدیــره منفــردا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج ()1049916
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آگهــی تغییــرات شــرکت همــت گســتر میــاد شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  34087و شناســه ملــی  10680081819بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1399،07،30
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :آقــای ناصــر همراهــی کــورن بــا کدملــی
 6049643938بــا پرداخــت  6.500.000ریــال ســهم الشــرکه خــود را بــه
مبلــغ  46500000ریــال افزایــش داد .آقــای حســین نظافــت فریــزی بــا
کدملــی  0943553075بــا پرداخــت  500000ریــال بــه صنــدوق شــرکت
در زمــره شــرکاء درآمــد .آقــای خیــام کاگــر بــا کدملــی 2249724350بــا
پرداخــت 500000ریــال بــه صنــدوق شــرکت در زمــره شــرکاء درآمــد و
ســرمایه شــرکت از مبلــغ  50000000ریــال بــه  57500000ریــال افزایــش
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد - .لیســت شــرکا پــس از
افزایــش  :آقــای ناصــر همراهــی کــورن دارای  46500000ریــال ســهم الشــرکه
آقــای حســین نظافــت فریــزی دارای  500000ریــال ســهم الشــرکه آقــای
خیــام کاگــر دارای  500000ریــال ســهم الشــرکه آقــای احمــد همراهــی
دارای 10000000ریــال ســهم الشــرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج ()1049922
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آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی

نظــر بــه اینکــه خانــم نســیم اصفهانــی فرزنــد عبدالرضــا دادخواســتی بــه طرفیــت خانــم الهــه زلقــی کارفرمــای
نمایندگــی بیمــه ایــران در خصــوص احتســاب حقــوق و مزایــای مــورد ادعــا در مــدت کارکــرد تقدیــم اداره تعــاون
کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان دورود نمــوده اســت کــه مراتــب بــه شــعبه هیــات تشــخیص ارجــاع و بــه کاســه
پرونــده  98/710ثبــت شــده اســت و بــه دلیــل آنکــه آدرس خوانــده مجهــول المــکان بــوده و طــی اعــام ،مامــور
ابــاغ قــادر بــه شناســایی آدرس دقیــق از شــخص خوانــده بــا توجــه بــه تعطیلــی کارگاه نشــده و ابــاغ قانونــی
صــورت نگرفتــه اســت لــذا بــه اســتناد مــاده  48آییــن دادرســی کار مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامههــای
کثیراالنتشــار چــاپ و نشــر و بــه نامبــرده (خانــم الهــه زلقــی) ابــاغ می شــود جهــت دریافــت اوراق دادخواســت و
ضمایــم بــه ایــن اداره (اداره تعــاون و کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان دورود بــه نشــانی خیابان معلــم _ معلم اول)
مراجعــه و روز چهارشــنبه مــورخ  99/10/10راس ســاعت  10صبــح جهــت رســیدگی در شــعبه هیــات تشــخیص
ایــن شهرســتان حاضــر شــوید .در غیــر اینصــورت شــعبه رســیدگی کننــده اتخــاذ تصمیــم خواهــد نمــود.

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود _ واحد روابط کار
محمد صحرایی _ رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود
م الف 2514

آگهی مفقودی

آگهی
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ام کلثوم دوبرادری کرگشیر فرزند کریم به شماره شناسنامه 1040
صــادره از تهــران در مقطــع کارشناســی رشــته حقــوق صــادره از واحــد دانشــگاهی ورامیــن /پیشــوا بــا شــماره
 32/1/1/42مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد  .از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ورامیــن /پیشــوا بــه نشــانی پیشــوا میــدان نقــش جهــان ارســال نمایــد .
7693
این آگهی در  3نوبت به فاصله  14روز به چاپ می رسد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/8/19 :تاریخ اننشار نوبت دوم 1399/9/3:
تاریخ انتشار نوبت سوم 1399/9/17 :

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه

برابــر رای شــماره  139960310457006300مــورخ  1399-08-01کــه در هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه ســه ســاری تصرفــات
مالکانــه اکبــر قیومــی جوینانــی فرزنــد علــی بشــماره ملــی  1262611156بشــماره پرونــده  1399-268نســبت به
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ( 300ســیصد متــر )متــر مربــع قســمتی از پــاک
شــماره  4اصلــی واقــع در بخــش  28ثبــت ســاری قریــه ســنگده خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی محــرز
گردیــده اســت.لذا 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 پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م الــف 19907304
تاریخ انتشار نوبت اول 1399-09-03 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399-09-17 :

علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه7913 3

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه

برابــر رای شــماره  139960310457006311مــورخ  1399-08-01کــه در هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه ســه ســاری تصرفــات
مالکانــه جعفــر قیومــی جوینانــی فرزنــد علــی آقــا بشــماره ملــی  1260762653بشــماره پرونــده  1399-269نســبت
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ( 300،15ســیصد متــر و پانــزده )متــر مربــع
قســمتی از پــاک شــماره  4اصلــی واقــع در بخــش  28ثبــت ســاری قریــه ســنگده خریــداری مــع الواســطه از مالــک
رســمی محــرز گردیــده اســت.لذا 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 پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد .م الــف 19907303
تاریخ انتشار نوبت اول 1399-09-03 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399-09-17 :

علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه7914 3

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

برابــر رای شــماره  139960301060003730هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بامعــارض
متقاضــی آقــای ســید حمیــد مهــدی زاده فرزنــد ســید علــی اکبر بــه شــماره شناســنامه  3763صــادره از در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بــه اســتثنای بهــای ثمینــه اعیانــی بــه مســاحت  117/07مترمربــع پــاک
شــماره  16فرعــی از  23اصلــی واقــع در قریــه ریحــان آبــاد تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت ســید
عبدالعظیــم مهــدی زاده محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه  15روز آگهی
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  356 .ث  /م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول  99/09/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/09/18 :

رئیس ثبت اسناد و امالک  -محمد رحیم پورراینی
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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  139960324004000361مــورخ  1399/07/12هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک خورمــوج
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد ناطقــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه  6186صــادره از
خورمــوج در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بانضمــام  4اصــل نخــل بــه مســاحت  1342/58متــر مربــع
پــاک  98فرعــی از  2194اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  27،20از 2194اصلــی قطعــه  9بخــش  5واقــع
در روســتای کاردنــه خریــداری از مالــک رســمی اقــای بــزرگ حســینی 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 اعتراض
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  / 295 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول :
 99/09/03تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/09/18 :

امیر عباس ترجمان – رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی

7896

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت بشــماره  235018مقــدار  2415ســهم مشــاع از  9162ســهم ششــدانگ پــاک  374فرعــی از 26
اصلــی واقــع در بخــش  32آســتارا گیــان ذیــل ثبــت  18443در صفحــه  7دفتــر  123اداری بنــام خانــم زهــرا
فتوحــی ثبــت و صــادر گردیــده و ســپس برابــر اســناد قطعــی متعــدد مقادیــری بــه غیــر انتقــال و نامبــرده برابــر
وارده شــماره  1398/9/17-8107منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــام داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت
مزبــور بعلــت جابجائــی مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی جهــت مقــدار  855ســهم مشــاع از
 9162ســهم ششــدانگ را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــر اســاس مــاده  120آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت
منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بــه نفــع خویــش و یــا
وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز مــی توانــد
اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معامله بــه ایــن اداره اعــام و رســید دریافت
نمایــد در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد  2445 .م الــف

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

7897

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

برابــر رای شــماره  99/07/27 – 139960318008002405هیــات 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 محمــد رضــا جعفــری فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه  7صــادره از ســامن در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 200مترمربــع بــه شــماره پــالک 385
فرعــی قســمتی از پــالک  1فرعــی از  74اصلــی واقــع در چوربــاغ بخــش  29گیــالن خریــداری از زهــرا حســن
پــور رودســری مالــک رســمی 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  569 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز یــک شــنبه  99/08/18تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز
یــک شــنبه 99/09/03

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

7650

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 وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع 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 امــالک محــل
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد  .آقــای جابــر نــور زاده فرزنــد فتــح الــه بــه شــماره شناســنامه  1صــادره از فیــروز بــه
شــماره ملــی  5669829611در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه دو طبقــه و محوطــه بــا
کاربــری مســکونی بــه مســاحت ششــدانگی  596/55مترمربــع پــالک ثبتــی  218فرعــی از  23اصلــی واقــع در
قریــه ســیج بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی قربانعلــی واحــد پــور بدیهی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت
مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  2259.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/08/18 :تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم 99/09/03 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

7651

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

برابــر رای شــماره  99/07/05 – 139960318020001837هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای حمیــد عســکریان چایجــان فرزنــد مختــار بــه شــماره
شناســنامه  1078صــادره از چابکســر و کدملــی  2690590387بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه
و محوطــه بــه مســاحت  263/22مترمربــع ( مــازاد مســاحت  229متــر مربــع جــز گــذر خواهــد شــد ) بــه
شــماره پــالک  424فرعــی در قســمتی از ســنگ  223اصلــی واقــع در قریــه چایجــان بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی محمــد عســکریان چایجــان 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  564 .تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  :یــک شــنبه  99/08/18تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :دو شــنبه 99/09/03

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

7649

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و بــرگ تــردد خــودروی ســواری سیســتم کیــا تیــپ ریــو مــدل  2015بــه رنــگ
ســفید بشــماره انتظامــی  15188منطقــه ازاد انزلــی و شــماره موتــور  G4FAES71815و شــماره
شاســی  KNADN412BF6407276متعلــق بــه ســید مهــدی قدیــری اصلــی مفقــود و از درجــه
7904
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ام و ی ام تیــپ  530مــدل  1393بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی
 964ج  87ایران  56و شماره موتور  MVM484FFFE026214و شماره شاسی NATGCAVF5E1026367
7905
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مــدرک فــارغ التحصیلــی بــه شــماره  - 1/99/119تاریــخ  1399/04/21متعلــق بــه اینجانــب فرهــاد
شــاقوزائی فرزنــد مجیــد بــه شــماره شناســنامه  3660054623صــادره از زابــل در مقطــع کارشناســی
ناپیوســته رشــته مهندســی اجرایــی عمــران صــادره از موسســه آمــوزش عالــی هاتــف زاهــدان مفقــود
7706
گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد.
نوبت اول  :سه شنبه 1399/08/20
نوبت دوم :سه شنبه 1399/09/3

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 829س 59ایــران  85شــماره
موتــور  12489061694و شــماره شاســی  NAAM01CA5AR518015مــدل  1389برنــگ نقــره ای
7909
متالیــک بنــام ابراهیــم محمدانــی مــروت مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

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 وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع 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 امــالک محــل
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد  .آقــای هوشــنگ زارع نــژاد جــدی بریــس فرزنــد اروجعلــی بــه شــماره شناســنامه 1034
صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  1462612105در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه
کاربــری و باغچــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  1440مترمربــع از  2861فرعــی از  6اصلــی واقــع در کانــرود
بخــش  32گیــالن خریــداری از نســق قدیــر وفــادار  -2آقــای بهــروز مقصــود فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه
 192صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619650658در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا کاربــری
فضــای ســبز و مســکونی بــه مســاحت  6328/70مترمربــع از  1193فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از  395فرعــی
از  11اصلــی واقــع در قریــه باغچــه ســرا بخــش  32گیــالن خریــداری ازمالــک رســمی ایــوب بابائــی  -3آقــای
کیهــان رضــا پــور فرزنــد بهمــن بــه شــماره شناســنامه  2صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619843502در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دو بــاب بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  447/20مترمربــع از 174
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از  24فرعــی از  21اصلــی واقــع در قریــه مشــند بخــش  32گیــالن خریــداری
از نســق بهمــن
رضــا پــور بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت
صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  2443 .م الــف تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  99/09/03 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/09/18 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی
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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 آراء صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی ذیــل محــرز
گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و امــالک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری 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  .صدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع متضرر
بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی نمــی باشــد  .آقــای موســی علیــزاده فرزنــد حســین شــماره شناســنامه  563بصورت
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  194/29متــر مربــع بــه پــالک
 8147فرعــی از ســنگ اصلــی  54مفــروز از پنــج فرعــی واقــع در قریــه چالکاســر بخــش  15گیــالن کــه تصرفــات
نامبــرده برابــر رای شــماره  5076مــورخ  1399/08/22دبیرخانــه هیئــت تعییــن تکلیــف تائیدگردیده اســت 587 .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/09/03 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/09/17 :

محمد رضا فروهی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان لنگرود
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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 آراء صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی ذیــل محــرز
گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و امــالک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری 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  .صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع
متضــرر بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی نمــی باشــد  .آقــای ســید رشــید حســینی فرزنــد ســید حجــت کــد
ملــی  2708643071بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  415/91متــر
مربــع بــه پــالک  382فرعــی از ســنگ اصلــی  52مفــروز از پــالک  44فرعــی واقــع در قریــه کلیدبــر بخــش 15
گیــالن کــه تصرفــات نامبــرده برابــر رای شــماره  3397مــورخ  1399/06/23دبیرخانــه هیئــت تعییــن تکلیــف
تائیدگردیــده اســت  589 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/09/03 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/09/17 :

محمد رضا فروهی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان لنگرود

7900

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

برابــر رای شــماره  99/08/24 – 139960318008002431هیــات 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 مصطفــی شــعبان زاده باللمــی فرزنــد حســن بــه شــماره
شناســنامه  7018صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه
مســاحت  278/40مترمربــع بــه شــماره پــالک  974فرعــی قســمتی از  9فرعــی از  56اصلــی واقــع در
قریــه باللــم بخــش  29گیــالن خریــداری از تقــی حســین نــژاد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد  902 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دو شــنبه  99/09/03تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :
روز ســه شــنبه 99/09/18

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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برگ سبز ( شناسنامه ) خودروی سواری پژو  .405GLXXU7CNGمدل ۱۳۹۴
به رنگ خاکستری متالیک به شماره موتور  124K0742887به شماره شاسی
 NAAM11VE8FK735906به شماره پالک  ۲۵ج  ۲۲۱ایران  ۴۹به نام محمد
قهرمانی فر به شماره ملی  ۴۲۲۰۰۹۴۵۸۱مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد...

سند-برگ سبز(شناسنامه)و کارت خودروی سواری پژو 407سفید-متالیک
مدل،2009شماره انتظامی 264م  58ایران 63به شماره موتور 10LH5D1758675
و شماره شاسی  VF36DRFJF21779870به نام سوسن مطلق مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

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  1399603180120002157مورخــه  1399/08/10هیــات
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 منصــور نیرومنــد پاچــه کنــاری
فرزنــد قربانعلــی شــماره شناســنامه  126صــادره از رشــت در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه
مســاحت  6586/90متــر مربــع پــالک  959فرعــی مجــزی شــده از پــالک  227واقــع در قریــه کــوزان شــفت
ســنگ اصلــی  51بخــش  24گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی اســماعیل عمــوزاده کوزانــی ( زارع صاحب 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 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 .بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند
مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  2463 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/09/03 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/09/17 :
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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 تکلیف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  1399603180120002078مورخــه  1399/08/01هیــات اول موضــوع قانون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای یعقــوب شــادمان چوبــری فرزنــد محمــد علــی شــماره
شناســنامه  4714صــادره از شــفت در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و محوطــه بــا کاربــری
مســکونی بــه مســاحت  273متــر مربــع پــالک  1147فرعــی مجــزی شــده از پــالک  407باقیمانــده واقــع در چوبــر
شــفت ســنگ اصلــی  53بخــش  21گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی علــی زاد امیــد چوبــری ( زارع صاحب 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 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  2461 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/09/03 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/09/17 :
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بدیــن وســیله بــه  -1خانــم طاهــره علیــزاده دهبنه فرزند شــعبان شــماره شناســنامه  672تاریــخ تولــد 1359/8/30
شــماره ملــی  6539728689صــادره از رشــت ســاکن ســنگر خ ســپاهی کــوی بهــاران -2اقــای حمیــد محمدیــان
کیســاری فرزنــد احمــد علی شناســنامه شــماره  8تاریــخ تولــد  1351/05/29شــماره ملــی  6539883552ســاکن
ســنگر خ ســپاهی کــوی بهــاران ابــالغ مــی شــود کــه بانــک ســپه شــعبه ســنگریه اســتناد قــرارداد بانکــی شــماره
 580710817مــورخ  1398/06/21جهــت وصــول مبلــغ  399/350/000ریــال تــا تاریــخ  1399/04/02بــه انضمام
خســارت تاخیــر متعلقــه و از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صادر
نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه  9900069در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 1399/05/25
مامــور محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18
ائیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای الکترونیکــی کثیراالنتشــار آگهــی
میشــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگــی کــه روز ابــالغ محســوب میگــردد نســبت بــه پرداخــت
بدهــی خــود اقــدام ننمائیــد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت 2444 .

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سنگر – علی نصرتی فالح کار
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در خصــوص دادخواســت نظــر علــی پرمهــر بــا وکالــت محمــد و عبــاس جملگــی فریــد پرچیــن ســفلی بطرفیــت
مســلم  ،رویــا  ،حوریــه  ،گل چهــره  ،جملگــی محمــود ونــد پــر مهــر بــه خواســته تحریر ترکــه در خصــوص تحریر
ترکــه مرحــوم ســعادت خــان محمــود ونــد پرمهــر الزم بــه ذکــر اســت ورثــه یــا نماینــده قانونــی آنهــا بســتانکاران
و مدیونیــن بــه متوفــی و کســانی دیگــر کــه حقــی بــر ترکــه دارنــد در تاریــخ  1399/10/16ســاعت  9صبــح
جهــت اجــرای قــرار تحریــر ترکــه در شــعبه اول شــورای حــل اختــالف شهرســتان رشــت حاضــر شــوید 2446 .

شعبه یک شورای حل اختالف رشت
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اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن – اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
ملک ناحیه یک رشت 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  139960318001002053مــورخ  1399/07/06هیــات موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ملــک ناحیــه یــک
رشــت  ،تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا کارگــر بــه شــماره شناســنامه  28742کــد ملــی
 0079388515صــادره از تهــران فرزنــد غالمرضــا در در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت
 206/50مترمربــع پــالک فرعــی  1632ازپــالک شــماره  1فرعــی از اصلــی  21واقــع در لشــت نشــاء در بخــش
 11گیــالن حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بــه نــام مالــک رســمی اولیــه ســیده خدیجــه فالحی ســرخوش
احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضیــان 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  2396 .تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  99/09/03 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/09/18 :
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