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آگهــی تغییــرات شــرکت آپادانــا مهــد ســامت شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  16054و شناســه ملــی  14006105079بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1399،10،20
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :آقــای محســن نوحــی بزنجانــی بــه شــماره
ملــی  2992921688بــا دریافــت  390000000ریــال ســهم الشــرکه
خــود از صنــدوق شــرکت خــارج شــد - .خانــم مهرشــاد حاجــی آقــازاده
رودســری بــه شــماره ملــی  0064729559بــا دریافــت  10000000ریــال
ســهم الشــرکه خــود از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج و دیگــر هیــچ
گونــه حــق و ســمتی نــدارد .در نتیجــه ســرمایه از  800000000ریــال
بــه  400000000ریــال کاهــش یافــت و مــاده  4اساســنامه بــه نحــو
مذکــور اصــاح گردیــد  .اســامی ســهامداران پــس از خــروج شــرکاء ـ خانــم
طاهــره منصــوری بــه شــماره ملــی  3130188411دارای 390000000
ریــال ســهم الشــرکه  - .خانــم الهــام نوحــی بزنجانــی بــه شــماره ملــی
 2980651753دارای  10000000ریــال ســهم الشــرکه .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1079396
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آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاك شهرســتان
ســنندج ،تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی ذیــل تاییــد گردیــده ،لــذا بدیــن وســیله
مشــخصات ملــک دردونوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــاع عمــوم در روزنامــه هــای
کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی میگــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند ،مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
ودر روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم نماینــد وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره
ثبــت نماینــد .بدهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض
ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد .صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه
متضــرر بــه دادگاه نیســت.
((بخش ))3
1ـ مقــدار  58/0834181078شــعیر مشــاع از ششــدانگ یــک درب بــاغ بــه نــام
کاوه محمــودی فرزنــد محمدســعید بــا شــماره شناســنامه  2743صــادره ســنندج بــا
شــماره ملــی  3732876721تحــت پــاك 1045فرعــی از  2749اصلــی بخــش  3بــه
مســاحت 7864مترمربــع کــه مقــدار  344/25مترمربــع آن در حریــم رودخانــه مــی
باشــد ،خریــداری شــده از نســق علــی کریمــی هلیزآبــاد زارع صاحــب نســق بــه آدرس
ســنندج روســتای باباریــز
رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد
8933
از طرف موسوی نیا ـ معاون
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/29:
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/14 :

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  139960318012002741مورخــه  1399/09/29هیــات
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 آقــای ابوالقاســم تهــی دســت چکوســری
فرزنــد علــی اکبــر شــماره شناســنامه  1506صــادره از فومــن در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
یــک بــاب خانــه و دوبــاب انبــاری بــه مســاحت  625متــر مربــع پــاك  710فرعــی مجــزی شــده از پــاك 104
و  120متصــل بهــم واقــع در روســتای چکوســر ســنگ اصلــی  49بخــش  24گیــان خزیــداری از مالــک رســمی
علــی اکبــر تهــی دســت چکوســری 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 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  3103.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/10/29 :تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم 99/11/13 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور

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

برابــر رای شــماره  1399/09/17 – 139960318020002651هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاچــای تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم زهــرا محمدیــان فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  3صــادره از رودســر و
کدملــی  2691322750بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  235مترمربــع پــاك
 802فرعــی از ســنگ  146اصلــی واقــع در قریــه گیــل کایــه بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی علی
محمدیــان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی می
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند 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 تقدیم نماینــد بدیهی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 778.
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :دو شــنبه  99/10/29تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :ســه شــنبه 99/11/14

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/08/31 – 139960318020002411هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاچــای تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی اقــای امیــد پاکــزاد فرزنــد رحمــن بــه شــماره شناســنامه  100صــادره از رودســر و
کدملــی  2690401101بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  837/13مترمربــع پاك
 21فرعــی از ســنگ  151اصلــی واقــع در قریــه اســتخر بیجــار بخــش  29گیــان خریــداری از مالک رســمی حســن
پاکــزاد اســتخر بیجــار 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 اعتراضی داشــته باشــند می
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
 786.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :دو شــنبه  99/10/29تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :ســه شــنبه 99/11/14

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/09/19 – 139960318020002659هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک کاچــای تصرفــات مالکانه
بامعــارض متقاضــی بهــرام رهبــر ســنگ ســرودی فرزنــد ولــی بــه شــماره شناســنامه  73صــادره از رحیــم ابــاد و
کدملــی  6319612606بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  181/88مترمربــع هرکــدام
بــه نســبت مشــاعا بالســویه پــاك  965فرعــی از ســنگ  152اصلــی واقــع در قریــه بــی بــاالن بخــش  29گیــان
خریــداری از مالــک رســمی رقیــه رحیمــی 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 اعتراضی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ
رســید 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 وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد 787.
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :دو شــنبه  99/10/29تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :ســه شــنبه 99/11/14
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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 وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد 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 امــاك محــل
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد  .آقــای خلیــل فرزیــن دخــت فرزنــد جلیــل بــه شــماره شناســنامه  458صــادره از آســتارا
بــه شــماره ملــی  2619360269در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی
الباقــی باغــات بــه مســاحت  343/66مترمربــع از  3321فرعــی از  2اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش
 32گیــان خریــداری از نســق مالــک رســمی اســام شــبان پــور -2آقــای اســرافیل خدمتــی فرزنــد خــداداد
بــه شــماره شناســنامه  11صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619768403در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر یکبــاب مغــازه کاربــری تجــاری و رعایــت حریــم بــه مســاحت  922/50مترمربــع از  2866فرعــی
از  6اصلــی واقــع در قریــه کانــرود بخــش  32گیــان خریــداری از نســق خــداداد خدمتــی  -3آقــای ســخاوت
خــردادزاده فرزنــد هدایــت بــه شــماره شناســنامه  40بــه شــماره ملــی  2619366739در ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه و یکبــاب انبــاری کاربــری صیفــی کاری بــه مســاحت  2233/80مترمربــع از
 187فرعــی از  19اصلــی واقــع در قریــه صیادلــر بخــش  32گیــان خریــداری از نســق مالــک رســمی ســخاوت
خــرداد زاده 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  3095 .م الف
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/10/29 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/11/14 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

مفقودی(نوبت سوم)

8909

مــدرك فــارغ التحصیلــی اینجانــب ســبا کریمــی هارونــی فرزنــد ابراهیــم بــه کــد ملــی  4610541513درمقطع
کاردانــی رشــته معمــاری صــادره از واحــد ســما دانشــگاه ازاد اســامی شــهرکرد مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد ازیابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرك را بــه داشــنگاه ازاد اســامی شــهرکرد واحــد ســما
8366
ارسال نماید

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابــر رای صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاك
شهرســتان ســنندج تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی ذیــل تاییــد گردیــده،
لــذا بدیــن وســیله مشــخصات امــاك دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت
اطــاع عمــوم در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی میگــردد در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ودر روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد وپــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد .بدهــی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق
مقــررات صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه
دادگاه نیســت.
((بخش ))3
1ـ ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بنــام خانــم حیــران صلواتــی فرزنــد محمــد
شــماره شناســنامه  2202صــادره از ســنندج کدملــی  3731635811تحــت پاك
 1455فرعــی از  2742اصلــی بخــش  3بــه مســاحت 235/40مترمربــع خریــداری
شــده از نســق میــرزا بابــا منصــوری زارع صاحــب بــه آدرس ســنندج روســتای
صلــوات آبــاد کوچــه ســید ابراهیــم
((بخش ))11
2ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مقــدار  64/6848860494شــعیر
مشــاع از آن بنــام علــی پیــره فرزنــد احمــد شــماره شناســنامه  2240صــادره از
ســروآباد کدملــی  6469365310تحــت پــاك  125فرعــی از  2اصلــی بخــش
 11کاتــرزان بــه مســاحت 2097/40مترمربــع خریــداری شــده از نســق صدیــق
خیرخــواه زارع صاحــب نســق بــه آدرس ســنندج روســتای صوفیــان زمین مشــهور
بــه کارز حاجــی حســین
3ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مقــدار  43/5243360434شــعیر
مشــاع از آن بنــام علــی پیــره فرزنــد احمــد شــماره شناســنامه  2240صــادره از
ســروآباد کدملــی  6469365310تحــت پــاك  126فرعــی از  2اصلــی بخــش 11
کاتــرزان بــه مســاحت 5535مترمربــع کــه مقــدار  160/40مترمربــع آن در حریم
رودخانــه اســت خریــداری شــده از نســق صدیــق خیرخــواه زارع صاحــب نســق بــه
آدرس ســنندج روســتای صوفیــان زمیــن مشــهور بــه کارز حاجــی حســین
شماره138 :ـ /2خ
رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/14:

تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/29 :
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آگهــی تغییــرات شــرکت آپادانــا مهــد ســامت شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  16054و شناســه ملــی  14006105079بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399،10،15تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  - :خانــم طاهــره منصــوری بشــماره ملــی  3130188411بــا پرداخت
 390000000ریــال بــه صنــدوق شــرکت در زمــره شــرکاء درآمــد .ـ خانــم
الهــام نوحــی بزنجانــی بشــماره ملــی  2980651753بــا پرداخــت 10000000
ریــال بــه صنــدوق شــرکت در زمــره شــرکاء درآمــد .مدیــر عامــل شــرکت اقــرار
بــه دریافــت مبلــغ افزایــش یافتــه نمــود .ســرمایه شــرکت از مبلــغ 400000000
ریــال بــه  800000000ریــال افزایــش یافــت .در نتیجــه مــاده  4اساســنامه بــه
شــرح مذکــور اصــاح گردیــد  .اســامی شــرکاء پــس از افزایــش ســرمایه بدیــن
شــرح مــی باشــد  :خانــم طاهــره منصــوری بشــماره ملــی  3130188411مبلــغ
 390000000ریــال ســهم الشــرکه خانــم الهــام نوحــی بزنجانــی بشــماره ملــی
 2980651753مبلــغ 10000000ریــال ســهم الشــرکه آقــای محســن نوحــی
بزنجانــی دارای  390000000ریــال ســهم الشــرکه خانــم مهرشــاد حاجــی آقازاده
رودســری دارای  10000000ریــال ســهم الشــرکه .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان (8922 )1079395

اگهی فقدان سندمالکیت 1664/1543

نظربــه اینکــه اقــای غامحســین احمدیــان دوســت باتســلیم دوبــرگ استشــهادگواهی شــده مدعــی اســت
کــه ســندمالکیت ازششــدانگ عرصــه واعیــان پــاك 1664/1543واقــع درشــهربادوله بخــش 5بــه شــماره
ســریال 637070بــه نــام حســن احمدیــان دوســت صادروســپس بــه موجــب خاصــه معاملــه شــماره
94/02/01-10475تنظیمــی دفتر99خورمــوج بــه مشــارالیه انتقــال قطعــی گردیــده وبــه علــت اســباب
کشــی مفقودگردیــده اســت وپــس ازجســتجوی کامــل یافــت نگردیــده اســت مراتــب طــی بخشــنامه ی
مــورخ 1399/10/22بــه کلیــه دفاتراسنادرســمی سراسرکشــوراباغ گردیــد لذادراجــرای تبصــره یــک اصاحــی
ماده120ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم اگهــی مــی شــود تاهرکــس مدعــی انجــام معاملــه
یاوجودســندمالکیت نزدخودمــی باشــد ظــرف مــدت 10روزازتاریــخ انتشــاراین اگهــی اعتــراض خودراکتبــا بــه این
اداره تســلیم دارددرغیرایــن صــورت پــس ازســپری شــدن مــدت مقررقانونــی وعــدم واخواهی ســندمالکیت المثنی
بــه نــام مالــک صادرخواهدشدوســندمالکیت قبلــی بــه شــماره ســریال 637070ازدرجــه اعتبارســاقط خواهدشــد
تاریخ انتشار-1399/10/29م الف 336
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اگهی مزایده

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 9600107شــش دانــگ یــک بــاب اپارتمــان دارای پــاك
(915/10829یکهزاروهشتصدوبیســت ونــه فرعــی ازنهصدوپانزده)واقــع درعبدامــام گنــاوه بخــش شــش بوشــهر به
نــام اقــای حســین منصوری ثبت وصادرشــده اســت ســپس طبــق ســند رهنــی شــماره 94/7/2-19922دفترخانه
94گنــاوه درقبــال مبلــغ 1/798/000/000ریــال دررهــن تعاونــی اعتبارثامــن االئمــه قرارگرفتــه وطبــق
نظرکارشــناس رســمی بــه مبلــغ 1/860/276/000ریــال ارزیابــی شــده وپــاك فــوق دارای 128/46مترمربــع
اعیــان باکاربــری مســکونی واقــع درطبقــه دوم اپارتمانــی باتعدادطبقــات دوطبقــه روی همکــف واقــع شــده اســت
نــوع بناومشــخصات فنــی ســاختمان اســکلت بتنــی باســقف تیرچــه بلــوك ونمــای ســرامیک باقدمــت حــدود
6ســال دارای انشــعابات اب وبــرق مــی باشــد حدودومشــخصات شــماال شماالدرســه قســمت اول دیواروپنجــره
اســت بــه طــول 4/59متربــه فضــای پیــاده روبلوارجمهــوری اســامی دوم نــرده ایســت بــه طــول 3/40متربــه
فضــای پیــاده روبلوارجمهــوری اســامی ســوم دیواروپنجــره اســت بــه طــول 1/85متربــه فضــای پیــاده روبلــوار
جمهــوری اســامی شرقادرچهارقســمت اول دیــواری اســت بــه طــول 1/80متربــه فضــای پیــاده روبلوارجمهــوری
اســامی دوم دیواربــه دیواراســت بــه طــول 9/85متربــه باقیمانــده پــاك 915/815ســوم دیواربــه دیواراســت بــه
طــول 2/35متربــه باقیمانــده پــاك 915/819چهــارم دیــواری اســت بــه طــول یــک متــر بــه فضــای حریــم دره
جنوبانــرده ای اســت بــه طــول 9/96متربــه فضــای حریــم دره غربــا درشــش قســمت کــه قســمت دوم ان شــمالی
اســت قســمت چهــارم ان جنوبــی اســت اول دیــواری اســت بــه طــول 1/30متربــه فضــای کوچــه دوم دیــواری
اســت بــه طــول 5متربــه راه پلــه ســوم دیــواری اســت بــه طــول 2/13متربــه راه پلــه چهــارم درب ودیواریســت بــه
طــول 5متربــه راه پلــه پنجــم دیواروپنجــره اســت بــه طــول 9/72متربــه فضــای کوچــه ششــم دیــواری اســت بــه
طــول 1/8متربــه فضــای بلوارجمهــوری اســامی ادرس گنــاوه خیابــان جمهــوری اســامی (جــاده برازجان)طبقــه
فوقانــی نمایشــگاه اتومبیــل بــرادران منصوری پــاك فوق ازســاعت 9الــی 12روزیکشــنبه مــورخ 99/11/12دراداره
ثبــت اســنادواماك شهرســتان گنــاوه واقــع درگنــاوه بلوارامــام علــی (ع)جنــب دانشــگاه پیام نــور ازطریــق مزایده
بــه فــروش مــی رســدمزایده ازمبلــغ 1/860/276/000ریــال (یــک میلیاردوهشتصدوشــصت میلیــون ودویســت
وهفتادوشــش هزارریال)شــروع وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقدافروختــه مــی شــود الزم بــه ذکراســت
پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب،برق،گازاعــم ازحــق انشــعاب ویــا حــق اشــتراك ومصــرف درصورتــی کــه
موردمزایــده دارای انهاباشــد ونیزبدهــی هــای مالیاتــی وعــوارض شــهرداری وغیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم ازاینکــه
رقــم قطعــی ان معلوم شــده یانشــده باشــدبه عهــده برنــده مزایــده اســت ونیزدرصــورت وجودمازادوجــوه پرداختی
بابــت هزینــه هــای فــوق ازمحــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مستردخواهدشــدونیم عشــروحق مزایــده نقداوصــول
مــی گرددضمناچنانچــه روزمزایــده تعطیــل رســمی گرددمزایــده روزاداری بعدازتعطیلــی درهمــان ســاعت ومــکان
مقرربرگزارخواهدشــد
تاریخ انتشار99/10/29:تاریخ مزایده-99/11/12م الف540
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ریاســت محتــرم اداره فرهنــگ وارشاداســامی شهرســتان گنــاوه باســام احترامــا اقــای علــی عــرب دارای ش
شناســنامه 12بشــرح دادخواســت کاســه پرونــده 9900040ازایــن شورادرخواســت صدورگواهــی حصروراثــت
نمــوده وچنیــن توضیــح داده انــد کــه شــادروان مرحــوم بهروزعــرب بشناســنامه 2درتاریــخ 99/6/29دراقامتــگاه
دائمــی خودبدرودزندگــی گفتــه وورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه خاتــون خواجه (همســرمتوفی)
شــماره شناســنامه 429تاریــخ تولــد 13/7/1علــی عــرب (فرزندمتوفــی)ش ش 12ت ت 1355/2/20لیاعــرب
(فرزندمتوفــی)ش ش 3154ت ت1347/2/11زلیخاعــرب (فرزندمتوفــی)ش ش 3263ت ت 50/6/1صبــری عــرب
(فرزندمتوفــی)ش ش 3228ت ت 1352/8/5اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور رادریــک نوبت
بمــدت یــک مــاه درجرایــد کثیراالنتشــاراگهی ونصــب تاهرکســی اعتــراض دارد وباوصیــت نامــه ای ازمتوفــی
نزداوباشــدازتاریخ نشــراین اگهــی بــه مــدت یکمــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم داردواالگواضــی صادرخواهدشــد ارزش
ترکــه بیــش ازســی میلیــون ریــال اعــام گردیــده اســت
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نظربــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقر درثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی ومالکانــه خانــم لیاعشــایری
رانســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 255/07مترمربــع پــاك 917/9047واقــع درامــام زاده
گنــاوه بخــش 6بوشــهربرابررای شــماره 139960324001002916مــورخ 99/9/1تاییدنمــوده واگهــی موضــوع مــاده
3ومــاده 13اییــن نامــه ی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی ســاختمانهای فاقدسندرســمی وقانــون
ثبــت نیزمنتشــرگردیده لذااگهــی تحدیدحدوداختصاصــی ان بــه اســتنادمادتین 14و15قانــون ثبــت وتبصــره ذیــل
مــاده 13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمان فاقدسندرســمی جهــت قســمت موردتصــرف خانــم
لیاعشــایری منتشــروبه اطــاع متصــرف نامبــرده و مجاوریــن وصاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات
تحدیــدی درصبــح مــورخ 1399/11/20درمحــل شــروع به عمــل خواهدامدلذابدینوســیله ازمتصــرف نامبــرده ومجاورین
دعــوت میشــود دروقــت تعییــن شــده فــوق درمحــل وقــوع ملــک حضوریابندواخواهــی نســبت بــه حدودارتفاعــی
برابرمــاده 20قانــون ثبــت ازتاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیدحدودبــه مــدت 30روزپذیرفتــه مــی شــودمعترضین
نســبت بــه حدودوحقــوق ارتفاقــی مکلفنــد مطابــق تبصــره مــاده ی 86اییــن نامــه قانــون ثبــت وتبصــره 2مــاده واحــده
قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/03/25ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض
کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضائــی محــل وقــوع ملــک تســلیم وتصدیــق گواهــی بــه جریان دعــوی را
بــه جهــت ضبــط درپرونــده ازدادگاه مربــوط بــه اخــذ وبــه ثبــت تســلیم نماینــد واالحــق انــان ســاقط میشــود
تاریخ انتشار-99/10/29:م الف 543
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