8

چهارشنبه  28 /اسفند  / 1398شماره 4505

www.ebtekarnews.com

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

چــون در اجــرای قانــون فــوق الذکــر و بــه موجــب رای شــماره 98/11/02 – 139860318011015144
هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعــه ســرا تصرفــات مالکانــه محمــد طاهــری فرزند
علــی اکبــر از پــاک  4از 84اصلــی واقــع در قریــه چالکســر بخــش  22گیان از نســق محمــود تطفی
مقــدم بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 3476/14
مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک  130بــرای آن منظــور شــده لــذا بر اســاس
مفــاد مــاده  1قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بــه شــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت  2مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در
غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
اقــدام مــی گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/12/14 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/12/28 :

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل

1693

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  1۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  1۳98/12/0۳ – 1۳9860۳06267001952هیــات اول موضــوع قانون تعیین
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک مشــهد
ناحیــه چهــار تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی رنجبــر فرزنــد غالمحســین در ششــدانگ یــک
بــاب ســاختمان بــه مســاحت  ۳1/26متــر مربــع قســمتی از پــالک شــماره  ۳04۳7فرعــی از  175اصلــی واقــع در
قاســم آبــاد خراســان رضــوی بخــش ده حــوزه ثبــت ملــک مشــهد ناحیــه چهــار از محــل مالکیــت محمــد حســن
عاکــف 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.
تاریخ انتشار نوبت اول  1۳98/12/1۳ :تاریخ انتشار نوبت دوم  1۳98/12/28 :م الف 698 :

محمد مقدسی چوینلی – رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه  4مشهد

1719

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  1۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  1۳98/11/05 – 1۳9860۳06267001747هیــات اول موضــوع قانون تعیین
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
مشــهد ناحیــه چهــار تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مجیــد جــوادزاده فرزند عباســعلی در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری کشــاورزی (برابــر نامــه اداره جهــاد کشــاورزی بــه شــماره /2996۳ص ۳2/مــورخ
 )1۳98/10/10بــه مســاحت  474متــر مربــع قســمتی از پــالک شــماره  29اصلــی واقــع در کاظــم آبــاد خراســان
رضــوی بخــش ده حــوزه ثبــت ملــک مشــهد ناحیــه چهــار از محــل مالکیــت غالمعبــاس حامــد حاجــی 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 صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
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  1۳98/12/1۳ :تاریخ انتشار نوبت دوم  1۳98/12/28 :م الف 702 :

محمد مقدسی چوینلی – رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه  4مشهد

1720

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص الند در
حال تصفیه بشماره ثبت  89و شناسه ملی 14008025642

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت و یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا دعــوت میشــود تــا در جلســه مجمــع
عمومــی عــادی ســالیانه کــه راس ســاعت  6عصــر مــورخ  99/1/16در نشــانی خــوی بلــوار ولیعصر محل ســردخانه
النــد تشــکیل خواهــد یافــت حضــور بهــم رســانند  .دســتور جلســه  :اســتماع قرائــت گــزارش عملکــرد مدیــران
تصفیــه – تصویــب ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان عملیــات مدیــران تصفیــه شــرکت منتهــی بــه پایــان ســال
 – 1۳98تمدیــد مــدت تصفیــه و ماموریــت مدیــران تصفیــه و عنــد اللــزوم انتخــاب مدیــران تصفیــه جدیــد .

مدیران تصفیه شرکت الند

1969

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  1۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  1۳9860۳18022006829مــورخ  1۳98/11/۳0هیــات اول موضــوع قانــون تعیین
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی رحمانــی فرزنــد گداعلــی بشــماره شناســنامه  901صــادره از ماســال
در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت  1۳7/55متــر مربــع مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقــد مجــوز
بــه مســاحت  15متــر مربــع پــالک  1275فرعــی از  ۳2اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  22فرعــی از  ۳2اصلــی
واقــع در قریــه بنــه ســرا بخــش  26گیــالن خریــداری از نســق نصــرت حاجــت پــور محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظور
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 صادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول  1۳98/12/1۳:تاریخ انتشــار نوبــت دوم 1۳98/12/28:

آرمان کاظمی  -رئیس ثبت اسناد و اماک

1676

آگهــی تغییرات شــرکت ماشــین صنعت خالدیان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  10۳و شناســه ملــی  10610010245بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1۳97،0۳،15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :تــراز نامه وحســاب ســود
وزیــان شــرکت منتهــی ســال  95بــه تصویــب رســید .
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیواندره ()807566

1964

آگهــی تغییــرات شــرکت ســبب ســازان خدمــت نیکــو ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  5502و شناســه ملــی  10680051682بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1۳97،11،18تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 :مــوارد زیربــه موضــوع شــرکت الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح
گردیــد :دســتور جلســه الحــاق مــواردی بــه موضــوع شــرکت موردبحــث و
بررســی قــرار گرفــت در نتیجــه موضــوع شــرکت بــه نحــو ذیــل اصــالح یافــت:
مطالعــه ،طراحــی ،ارائــه خدمــات مشــاورهای و فنــی و مهندســی ،بهرهبــرداری،
اجــرا ،احــداث و مدیریــت امــور تولیــدی ،خدماتــی در بخــش کشــاورزی و منابــع
طبیعــی .خریــد ،فــروش ،اجــاره و معاوضــه اراضــی و مطالعــه ،مشــاوره ،طراحــی
و اجــرای طرحهــای آمــاده ســازی اراضــی بــه کاربریهــای مختلــف .تهیــه،
تولیــد ،فــرآوری و توزیــع و ترانزیــت انــواع نهادههــا و فرآوردههــای کشــاورزی
و منابــع طبیعــی در ســطح ملــی و بینالمللــی .انجــام کلیــه عملیــات بازرگانــی
داخلــی و بینالمللــی در بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی .اجــرای پروژههــای
آموزشــی ،تحقیقاتــی در بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی .تهیــه طرحهــای
مطالعاتــی در امــور کشــاورزی و منابــع طبیعــی و محیــط زیســت .آمــاده ســازی،
مدیریــت و بهرهبــرداری از عرصــه بوســتانها ،پارکهــای جنگلــی ،تفرجگاههــای
تفریحــی و توریســتی .ســرمایهگذاری و مشــارکت بــا اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی در موضوعــات فعالیــت شــرکت در داخــل و خــارج از کشــور .پیمانــکاری
در زمینــه جنگلــداری ،درختــکاری ،بهســازی و اصــالح اراضــی ،آبخیــزداری و
آبخوانــداری ،مالــچ پاشــی ،تثبیــت شــنهای روان ،عملیــات بهزراعــی ،کاشــت،
داشــت و برداشــت محصــوالت عمــده و اســتراتژیک و مرتــعداری ،ایجــاد مرتــع
دســت کاشــت ،ایجــاد فضــای ســبز و نگهــداری آن ،امــور دامپــروری شــامل
طیــور ،گاوداری ،زنبــورداری و گوســفند داری ،شــیالت و آبزیــان .تولیــد و تهیــه
و تأمیــن انــواع ماشــینآالت و ادوات و اجــرای پروژههــای ذیربــط .ایجــاد و
احــداث و اجــرای پروژههــای مجتمــع دامپــروری ،گلخانــهای ،شــیالتی ،صنایــع
تبدیلــی کشــاورزی و منابــع .انجــام امــور پیمانــکاری کلیــه فعالیتهــای زیربنایــی
آب و خــاک از جملــه بندهــا و ســدها و ســاختمان نیــروگاه آبــی ،ســازههای
هیدرولیکــی و تونلهــای آب و خــاک ،مخــازن آب و شــبکههای توزیــع آب و
شــبکههای جمــعآوری و انتقــال فاضــالب ،کانالهــای انتقالــی آب شــبکههای
آبیــاری و زهکشــی ،آبیــاری تحــت فشــار( قطــره ای و بارانــی و  ،)...ســازههای
دریایــی ســاحلی ،حوضچــه و اســتخرهای پــرورش و تکثیــر آبزیــان .عملیــات
ســاختمانی (ســیویل) تصفیهخانههــای آب و فاضــالب ،حفــاری چاههــای آب،
قنــات ،گمانههــای شناســایی اکتشــافی ،چالهــای انفجــار ،تونــل حفاریهــای
افقــی و مایــل ،تزریــق و تحکیــم خــاک ،الیروبــی انــواع ســازههای هیدرولیکــی و
مجــاری آب ،اجــرای پیهــای عمیــق خطــوط انتقــال ،بازیابــی چاههــای قدیمــی،
تغذیــه ســفرههای زیرزمینــی ،کاره تــاژ الکتریکــی ،تهیــه کارتوگــراف ،آزمایــش
پمپــاژ ،نصــب و تعمیــر و تجهیــز و راه انــدازی موتــور پمپهــا ،اجــرای ســازهها
و تأسیســات مــورد نیــاز پروژههــای موضــوع فعالیــت شــرکت .تهیــه و اجــرای
پروژههــای مربــوط بــه ســامانه اطالعــات جغرافیایــی ( )GISبهرهبــرداران بخــش
کشــاورزی و ارائــه خدمــات مشــاورهای فنــی و مهندســی ،طراحــی ،مطالعاتــی و
آمــاری در همــه زمینههــای هــدف و فعالیــت شــرکت .ثبــت موضــوع بــه تنهایــی
مجــوز فعالیــت نمــی باشــد  ،انجــام مفــاد موضــوع شــرکت در صــورت لــزوم منوط
بــه کســب مجــوز از مراجــع مربوطــه مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال وبختیاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد ()807774
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تاســیس شــرکت ســهامی خــاص یادمــان ســازان آریــن درتاریــخ  1398،05،22بــه شــماره ثبــت  7147بــه شناســه ملــی  14008536918ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل
گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :خدمــات انــرژی شــامل ممیــزی انــرژی ،بهینــه ســازی انــرژی و مشــاوره
انــرژی .طراحــی ،محاســبه ،نظــارت ،تهیــه و خریــد تجهیزات،پیمانــکاری ،اجــرا ،نصــب ،راه انــدازی ،بهــره بــرداری ،تعمیــر و نگهــداری کلیــه پروژههــای مهندســی بــرق.
طراحــی ،محاســبه ،نظــارت ،تهیــه و خریــد تجهیزات،پیمانــکاری ،اجــرا ،نصــب ،راه انــدازی ،بهــره بــرداری ،تعمیــر و نگهــداری تمامــی پــروژه هــای مربــوط بــه انــرژی هــای نــو
و تجدیدپذیــر اعــم از خورشــیدی ،بــادی ،پیــل ســوختی ،آبــی ،زمیــن گرمایــی ،بایومــاس و انــواع ذخیــره کننــده هــای انــرژی .طراحــی ،اجــرا ،پیمانــکاری ،نظــارت ،نصــب،
راه انــدازی ،بهــره بــرداری ،تعمیــر و نگهــداری کلیــه تاسیســات و تجهیــزات مربــوط بــه سیســتمهای برقــی و سیســتمهای انــرژی اعــم از پســتهای فشــار قــوی ،فشــار متوســط
و فشــار ضعیــف ،خطــوط انتقــال ،فــوق توزیــع ،توزیــع ،نیــرو رســانی ،شــبکه هــای روشــنایی طراحــی ،اجــرا ،پیمانــکاری ،نظــارت ،نصــب ،راه انــدازی ،بهــره بــرداری ،تعمیــر
و نگهــداری کلیــه پــروژه هــای صنعتــی و تمامــی نیروگاههــای تولیــد انــرژی و بــرق اعــم از حرارتــی ،گازی ،آبــی ،ســیکل ترکیبــی ،بــادی ،خورشــیدی و دیزلــی و صنایــع
و کارخانجــات و مراکــز کنتــرل کامپیوتــری و مخابراتــی و همچنیــن انجــام کلیــه کارهــای کامپیوتــری و سیســتمهای کنترلــی و اتوماســیون و پــی ال ســی مهندســی بــرق
قــدرت بــرای کلیــه صنایــع فــوق .کلیــه خدمــات مربــوط بــه تامیــن واردات و صــادرات و فــروش کلــی و جزیــی تمامــی تجهیــزات مرتبــط بــا انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر و
ســنتی .تهیــه ،تولیــد ،توزیــع ،ســاخت و نصــب کلیــه قطعــات و تجهیــزات الکترونیکــی ،مهندســی پزشــکی ،کامپیوتــری و فنــاوری اطاعــات و اینترنتــی ،الکتریکــی و تجــارت
الکترونیکــی .تهیــه ،تولیــد ،توزیــع ،ســاخت و نصــب کلیــه قطعــات و تجهیــزات فشــار قــوی ،فشــار متوســط ،فشــار ضعیــف و نیروگاهــی و تجهیــزات مکانیکــی .کلیــه خدمــات
مربــوط بــه عملیــات نقشــه بــرداری و پیمانــکاری هرگونــه پــروژه هــای ســاختمانی و تاسیســاتی مربــوط بــه ابنیــه عمومــی ،فنــی و صنعتــی اعــم از راه ســاختمان ،ســاختمان
نیروگاههــا و پســتهای فشــار قــوی ،متوســط و ضعیــف و اجــرای تاسیســات برقــی و مکانیکــی کلیــه مــوارد فــوق .اخــذ نمایندگــی از شــرکتهای داخلــی و خارجــی و اعطــای
نمایندگــی کلیــه صنایــع فــوق انجــام کلیــه کارهــای مطالعاتی،اجرایــی وخدماتــی مربوطــه بــه راه وســاختمان وتاسیســات شــامل ابنیه،راهســازی،آبیاری وزهکشی،تاسیســات
شــهری ونقشــه بــرداری ونقشــه کشــی درسراسرکشــور،تولید آســفالت واجــرای عملیــات آســفالتی،تولید شــن وماســه ،تولیدبتــن ،حفــاری وگودبرداری،اجرای شــبکه گازرســانی
،اجــرای شــبکه بــرق وســاخت تابلــوی برق،خــط انتقــال برق،ســاخت تونــل وراههــای زیرزمینــی تاسیســات آب و فاضاب-طراحی،ســاخت واجــرای کلیــه عملیــات تاسیســات
آب و فاضــاب شــهری و روســتایی شــامل:امکان ســنجی مطالعات،خطــوط جمــع آوری وانتقــال فاضــاب وپســاب تصفیــه خانه،تاسیســات آبگیری،انتقــال وتوزیــع آب،بهــره
بــرداری از تاسیســات آب و فاضاب،تلمبــه خانــه هــای آب وفاضاب،تصفیــه خانــه هــای آب وفاضاب،نمــک زدایی،کلیــه عملیــات مربــوط بــه نشــت یابــی همــراه بــا تحلیــل
نتایــج وارائــه راهکار،جمــع آوری آبهــای سطحی،سیســتمهای برقی،مکانیکی،ابــزار دقیق،پایــش وکنتــرل از راه دور(طراحی،نصــب و تعمیرات)،تهیــه گزارشــات فنی وتفســیرکلیه
آزمایشــات مــورد نیاز،تهیــه و اجــرای طرحهــای مقــاوم ســازی در ســازه هــای مربوطه،تهیــه و اجــرای پــروژه هــا درمراحــل مختلــف بــا رویکــرد اعمــال پدافنــد غیرعامل شــبکه
هــای آبیــاری وزهکشی-طراحی،ســاخت واجــرای کلیــه عملیــات مربوطه شامل:شــبکه هــای آبیاری اصلــی وفرعی،گشــت و بازرســی منابــع آب زیرزمینی،تامین آب وشــبکه آب
فضــای سبز،زهکشــی اراضــی اعــم از ســطحی و زیرزمینی،تســطیح اراضی،تهیــه گزارشــات فنــی وتفســیر کلیــه آزمایشــات موردنیاز،تهیــه و اجــرای طرحهــای مقــاوم ســازی در
ســازه هــای مربوطه،نفــت وگاز،تهیــه و اجــرای پــروژه هــا در مراحــل مختلــف بارویکــرد اعمــال پدافنــد غیرعامــل درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربط
مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان ایــام  ،شهرســتان ایــام  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ایــام ،فرهنگیــان  ،کوچــه ((عبــاداهلل کاظمــی)) ،
کوچــه آســایش  ،پــاک  ، 0طبقــه اول کدپســتی  6931363919ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم 10000
ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  602242مــورخ  1398،04،16نــزد بانــک تجــارت شــعبه
مرکــزی بــا کــد  19000پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره آقــای محمــد رحمتــی بــه شــماره ملــی 4490019157و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال خانــم نــدا رحمتــی بــه شــماره ملــی 4490119445و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقای مســعود
داودپــور بــه شــماره ملــی 4501142413و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار بانکــی و تعهــد آور از قبیــل
چــک وســفته و بــرات بامضــاء آقــای محمدرحمتــی بســمت مدیرعامــل همــراه بامهر شــرکت و ســایر نامــه هــای عــادی و اداری بامضــاء آقــای محمدرحمتی بســمت مدیرعامل
همــراه بامهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم خدیجــه شــریفی بــه شــماره ملــی  4501192860به ســمت بــازرس اصلی
بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم ســمیه کاکائــی بــه شــماره ملــی  4501243309بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
1963
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم ()807532

آگهــی تغییــرات شــرکت بــام گســتران ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1103و شناســه ملــی 10220042721
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1398،02،10
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :آقــای آنــدره بــت آشــور
کدملــی  1376730677بســمت عضــو و رئیــس هیئــت مدیــره
 خانــم یلناینوکیانــس ســرگیس زاده کدملــی 1378852567بســمت عضــو و نایــب رئیــس هیئــت مدیــره  -آقــای ادمــان
بــت آشــور کدملــی  0034790632بســمت عضــو هیئــت
مدیــره و مدیرعامــل بمــدت دو ســال تعییــن و انتخــاب شــدند
 -2 .امضــاء کلیــه اســناد مالــی و چکهــا و قراردادهــا و اســناد
تعهــدآور متفقــا» بــا مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()807539

آگهی

1961

آگهــی تغییــرات شــرکت بــام گســتران ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  1103و شناســه ملــی  10220042721بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1398،02،10
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :ترازنامــه و عملیــات مالــی
ســال  97تصویــب گردیــد  -2 .آقایــان ادمــان بــت آشــورکدملی
 – 0034790632آنــدره بــت آشــور کدملــی  1376730677و خانــم
یلنــا ینــو کیانــس ســرکیس زاده کدملــی  1378852567بعنــوان
اعضــا اصلــی هیئــت مدیــره بمــدت دو ســال تعییــن و انتخاب شــدند
 -3 .موسســه حسابرســی آبتیــن روش آریــا بشــماره ثبــت  28787و
شناســه ملــی  10320729344بعنــوان حســابرس و بــازرس اصلــی
و آقــای بارســین بابــو کدملــی  2755805277بعنــوان بــازرس علــی
البــدل شــرکت بمــدت یکســال انتخــاب شــدند  -4 .روزنامــه ابتــکار
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()807546

1962

آگهی ابالغ صورت جلسه افرازی

چــون بموجــب صــورت جلســه افــرازی بــه شــماره  139821713053039798مورخــه  1398/12/22بــه پیوســت نقشــه
افــرازی مربوطــه موضــوع مــاده  5آئیــن نامــه قانــون افــراز و فــروش امــاک مشــاع ســهم مشــاع آقــای حمیــد علیپــور
قطــور الر از ششــدانگ پــاک ثبتــی  97اصلــی واقــع در بخــش  13ارومیــه تبدیــل بــه ششــدانگ گردیــده  ،لذا بدینوســیله
بــه کلیــه مالکیــن مشــاعی اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ابــاغ میگــردد چنانچــه نســبت بــه جلســه افــرازی مرقــوم
اعتــراض داشــته باشــند وفــق مقــررات اعتــراض خــود را در فرجــه قانونــی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه
محاکــم عمومــی و حقوقــی شهرســتان ارومیــه تســلیم و رســید آن را به ایــن اداره تحویــل نماینــد  -2946055 ( .قنبرپور )
حسن جلیل زاده اصل – کفیل اداره ثبت اسناد و اماک منطقه  2ارومیه
صورتجلسه افرازی پاک  97اصلی بخش  13ارومیه
در اجــرای دســتور اداری ذیــل وارده بــه شــماره  109510300مورخــه  96/06/07مبنــی بــر درخواســت افــراز آقــای
حمیــد علیپــور قطــور الر نســبت بــه ســهم مشــاعی خــود از ششــدانگ پــاک ثبتــی  97اصلــی بخــش  13ارومیــه کــه
طــی ســند رســمی شــماره  166438مورخــه  1394/01/22دفترخانــه اســناد رســمی شــماره  2شهرســتان ارومیــه بــه
مقــدار  9200جــزء از  14375جــزء از  28750جــزء نصــف دوازده و نیــم طنــاب اراضــی دیمــی از  1284و یــک چهــارم
طنــاب دیمــی از هفــده ســهم از  24ســهم ششــدانگ قریــه بابــارود در حــق نامبــرده انتقــال قطعــی یافتــه اینجانبــان
مهدیــزاده ( نماینــده ثبــت ) و قنبــر پــور ( نقشــه بــردار ثبــت در غیــاب آقــای فرزیــن پــور ( نقشــه بــردار وقــت ) ضمــن
بررســی پرونــده ثبتــی کــه برابــر ســوابق پرونــده ششــدانگ پــاک  97اصلــی واقــع در بخــش  13ارومیــه بنــام اشــخاص
قبــول ثبــت شــده و آگهــی هــای نوبتــی و تحدیــدی منتشــر و تحدیــد حــدود ان بعمــل آمــده ســپس ششــدانگ پاک
مرقــوم مشــمول اصاحــات اراضــی شــده و بــه صــورت ســهام بــه زارعیــن صاحــب نســق واگــذار گردیــده و ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ عرصــه پــاک  97اصلــی مرقومــه اعــام شــده و برابــر گواهــی بایگانــی قطعــات متعــددی در اجرای
مقــررات مــاده  147اصاحــی قانــون ثبــت از جملــه پــاک هــای  210الــی  222فرعــی و غیــره مجــزا و تبدیــل بــه
ششــدانگ شــده و بــه علــت پراکندگــی و محــاط بــودن قطعــات مفــروز و عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی تعییــن
حــدود باقیمانــده بعمــل نیامــده کــه در این خصــوص مراتــب طــی نامــه شــماره  109/2/96/3005مورخــه 1396/7/17
از اداره کل محتــرم ثبــت اســتان کســب تکلیــف شــده کــه اداره کل طــی نامــه شــماره -109/96/12048مورخــه
 1396/7/18ادامــه عملیــات افــراز را در صــورت محــاط بــودن محــل مــورد اقــدام در محــدوده پــاک  97اصلــی بامانــع
اعــام نمــوده ســپس بنــا بــه درخواســت متقاضــی مبنــی بــر عــدم دسترســی به مالکیــن مشــاعی و برابــر دســتور کفیل
محتــرم وقــت ثبــت متبــوع اخطاریــه افــراز از طریــق اگهــی در روزنامــه کائنــات بــه شــماره  3043مورخــه 1396/8/14
بــه مالکیــن مشــاعی ابــاغ گردیــده و در مورخــه  1396/8/17از محــل بازدیــد بعمــا آمــده ســپس نقشــه افــرازی تهیــه
و موضــوع افــراز ســهم متقاضــی بــه پیوســت نقشــه افــرازی طــی نامــه شــماره  109/2/97/3928مورخــه 1398/4/14
از مدیریــت محتــرم جهــاد کشــاورزی شهرســتان ارومیــه اســتعام کــه مرجــع مربوطــه طــی نامــه شــماره  /38842م
الــف مورخــه  98/12/8ضمــن تاییــد نقشــه موافقــت خــود را بــا افــراز ســهم متقاضــی بــه مســاحت  18400متــر مربــع
تحــت عنــوان کشــتارگاه صنعتــی مــرغ اعــام نمــوده و همچنیــن برابــر اجــاره نامــه رســمی شــماره  27845مورخــه
 1398/7/21دفترخانــه اســناد رســمی شــماره  60ارومیــه از طــرف اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ارومیــه بنــام
متقاضــی نســبت بــه ســه دانــگ عرصــه محــل مــورد افــراز بنــام متقاضــی اجــاره نامــه تنظیــم گردیــده و در نهایــت
ضمــن مطابقــت مقــدار ســهم مشــاعی بــا مقــدار تصرفــات و یصورتجلســه افــرازی به شــرح ذیل تنظیــم میگــردد 233 :
فرعــی الــف  :ششــدانگ اعیانــی و ســه دانــگ عرصــه یــک واحــد کشــتارگاه صنعتــی مرغکــه در حــال احــداث می باشــد
بشــماره پــاک فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از  97اصلــی بخــش  13ارومیــه بمســاحت ششــدانگ  18400متــر مربــع
بــا حــدود و مشــخصات شــماال اول بطولهــای  42/84متــر و  15/87متــر و  40/12متــر و  1/94متــر بــه صورت شکســته
دوم از جنــوب بــه شــمال بطــول  9/10متــر ســوم شــمالی بــه طــول  149/47متــر چهــارم از جنــوب بــه شــمال بطول 5
متــر پنجــم شــمالی بــه طــول  5متــر همگــی دیــواری اســت بــه باقیمانــده  97اصلــی شــرقا بطــول  65/88متــر دیواری
اســت بــه باقیمانــده  97اصلــی جنوبــا اول بصــورت مــورب بطــول  24/49متــر دوم از شــمال بــه جنــوب بطــول 3/68
متــر درب و دیــواری اســت بــه شــارع احداثــی ســوم جنوبــی بــه طولهــای  136/49متــر و  21/15متــر و  81/22متــر
دیــواری اســت بــه باقیمانــده  97اصلــی غربــا بــه طــول  55/86متــر دیــواری اســت بــه باقیمانــده  97اصلــی ب – بــه
علــت اینکــه مــورد افــراز محــاط در پــاک  97اصلــی بــوده و همچنیــن بــه علــت پراکندگــی ســایر قطعــات مفــروزه از
پــاک  97اصلــی امــکان تعییــن حــدود باقیمانــده مقــدور نمــی باشــد .

1965

جلیل زاده – کفیل ثبت اسناد و امالک منطقه  2شهرستان ارومیه

آگهــی تغییــرات شــرکت ســبب ســازان خدمــت نیکــو ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  5502و شناســه ملــی 10680051682
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1397،11،18تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای مرتضــی
مســیبی ســامانی بــه شــماره ملــی  4623634345و آقــای امیــن
آقابابائــی ســامانی بــه شــماره ملــی  4623274985و خانــم فریــده
انصــاری ســامانی بــه شــماره ملــی  4623633901و خانــم مرضیــه
قاســمی بــه شــماره ملــی  4623231860بــرای مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد .آقــای امیــر آقــا ابراهیمــی ســامانی بــه شــماره
ملــی  4623638601بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانــم ریحانــه
مســیبی ســامانی بــه شــماره ملــی  4610234688بــه ســمت بازرس
علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند .روزنامــه
کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد ()807770

1966

آگهــی تغییــرات شــرکت ســبب ســازان خدمــت نیکــو ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  5502و شناســه ملــی  10680051682بــه
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1397،11،18تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای مرتضــی مســیبی ســامانی بــه شــماره ملــی
 4623634345بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل و
عضــو هیئــت مدیــره و آقــای امیــن آقابابائــی ســامانی بــه شــماره
ملــی  4623274985بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و خانم
فریــده انصــاری ســامانی بــه شــماره ملــی  4623633901بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره و خانــم مرضیــه قاســمی بــه شــماره ملــی
 4623231860بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره انتخــاب گردیدنــد.
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،
ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــاء مدیــر عامــل
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد ()807773

1967

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

برابــر رای شــماره  1398/12/04هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قــره ضیاالدیــن تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضی آقای اســد
آزاد اندیــش فرزنــد ماهــر بــه شــماره شناســنامه  86صــادره از حاجیــار  ،در یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
 10000مترمربــع پــاک فرعــی از  39اصلــی خریــداری از مالــک رســمی اقــای اروج حســین بگلــو 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 طبق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  98/12/13 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 98/12/28 :

رئیس ثبت اسناد و امالک چایپاره – مصطفی شرفخانی
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آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

دراجــرای مــاده 3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی هیات حــل اختالف مســتقر در
ثبــت پــارس آبــاد بشــرح آراصــادره تصرفــات مالکانــه مفــروز از امــالک مشــروحه زیــر واقــع در بخــش 21اردبیــل
حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان پــارس آبــاد را تاییــد وآگهــی موضــوع ماده3قانــون مزبــور بشــرح ذیــل منتشــر
ومقــرر مــی دارد پــس از انتشــار آگهــی اســناد مالکیــت رســمی مفــروز وصــادر وتســلیم گــردد
از شماره 111اصلی واقع درپارس آباد بخش 21اردبیل (محمدرضالو)
-1ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــالک  1100فرعــی از  111اصلــی ملکــی هــزار رضائــی قلنــج خانلــو فرزنــد
صفــراز مالکیــت اولیــه آقــای قنبــر جاهــد بــه مســاحت  154/63متــر مربــع
از شماره 112اصلی واقع درپارس آباد بخش 21اردبیل (انجیل قوشا)
-1ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــالک 21937فرعــی مجــزی از پــالک 2349فرعــی از 112اصلی جهــت الحاق
بــه پــالک  2888از  112اصلــی ملکــی نورالدیــن شــیری توپیــن فرزنــد گل احمــد از مالکیــت اولیــه آقــای ایــوب
نویدیــان بــه مســاحت 58/75متــر مربع
-2ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــالک 21938فرعــی مجــزی از پــالک 233فرعــی از 112اصلــی جهــت الحــاق
بــه پــالک  7651از  112اصلــی ملکــی موســی بهــروز فرزندجــواد از مالکیــت اولیــه آقــای اشــرف نصیــری بــه
مســاحت 20/74متــر مربع
-3ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــالک 21939فرعــی مجــزی از پــالک 404فرعــی از 112اصلی ملکــی حکیمه
محمــد زاده حســن خانلــو فرزنــد ابراهیــم از مالکیــت اولیــه آقــای علــی ســیفی بــه مســاحت 113/21متــر مربع
 -5ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــالک 21940فرعــی مجــزی از پــالک 445فرعــی از 112اصلــی ملکــی بابــک
نظــر زاده گیگلــو فرزنــدآواد از مالکیــت اولیــه آقــای خــان اوغــالن عابدیــن بــه مســاحت 90/40متــر مربــع
 -6ششــدانگ یــک بــاب خانــه ومغــازه بــه پــالک 21941فرعــی مجــزی از پــالک 222فرعــی از 112اصلــی
ملکــی اباصلــت قربانــی ســاری نصیرلــو فرزندعلــی از مالکیــت اولیــه آقــای قرادشــخان میرزایــی بــه مســاحت
193/68متــر مربــع
 -7ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــالک 21942فرعــی مجــزی از پــالک 2650فرعــی از 112اصلــی ملکــی
عــوض ســرباز بیگدللــو فرزنــد حســینقلی از مالکیــت اولیــه آقــای موســی مهــدی زاده بــه مســاحت 160متــر
مربــع 5آقــای اشــرف نصیــری بــه مســاحت 317/14متــر مربــع
از شماره 115اصلی واقع درپارس آباد بخش 21اردبیل (کله چخان)
 -10ششــدانگ یــک بــاب مغــازه و محوطــه بــه پــالک  3767فرعــی مجــزی از پــالک  54فرعــی از  115اصلــی
ملکــی عیســی وطنخــواه فرزنداختیــاراز مالکیــت اولیــه آقــای هــزار عبــاس نژاد بــه مســاحت 448متر مربــع5-4.
رای مــاده 3قانــون فــوق الذکــر مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز جهــت اطــالع مالکیــن مشــاعی
وســایر صاحبــان حقــوق آگهــی مــی شــود چنانچــه اشــخاص ذینفــع بــه آراءصــادره اعتــراض داشــته
باشــد بایســتی ظــرف مــدت دو مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت اگهــی اعتــراض خــودرا کتبــا بــه
اداره ثبــت محــل تحویــل ورســید اخــذ واز تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه مــدت یــک
مــاه دادخواســت اعتــراض بــه دادگاه عمومــی محــل تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره
ثبــت محــل ارائــه نماینــد در غیــر اینصــورت اداره ثبــت بــه اســتناد مفــاد آراء صــادره وطبــق مقــررات
مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت بنــام متقاضیــان خواهــد نمــود درهرحــال صــدور ســند مالکیــت
مانــع از مراجعــه متضرربــه دادگاه نخواهــد بــود
تاریخ انتشار نوبت اول روز سه شنبه 1398/12/13
تاریخ انتشار نوبت دوم روز چهارشنبه 1398/12/28

حسین امامی – رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان پارس آباد
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

چــون در اجــرای قانــون فــوق الذکــر و بــه موجــب رای شــماره – 139860318011015886
 98/11/15هیــات حــل اختــالف مســتقر در ثبــت اســناد صومعــه ســرا تصرفــات مالکانــه
بهــرام ســیار حقگــو فرزنــد غالمعلــی از پــالک  57و  59و 61متصــل بهــم از 33اصلــی واقــع
در قریــه گلنگســتان بخــش  25گیــالن از نســق غالمعلــی پیرمــرد ســیار بعنــوان ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت  600/79مترمربــع از طــرف
هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــالک  254بــرای آن منظــور شــده لــذا بــر اســاس مفــاد
مــاده  1قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بــه شــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  2مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و
رســید اخــذ نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام مــی گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع
مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول 98/12/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/12/28 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل
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\آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

چــون در اجــرای قانــون فــوق الذکــر و بــه موجــب رای شــماره – 139860318011013804
 98/10/09هیــات حــل اختــالف مســتقر در ثبــت اســناد صومعــه ســرا تصرفــات مالکانــه
محمــد طاهــری فرزنــد علــی اکبــر از پــالک  4از 84اصلــی واقــع در قریــه چالکســر
بخــش  22گیــالن از نســق محمــود تطفــی مقــدم بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر ســاختمان (خانــه) و محوطــه بــه مســاحت  1662/11مترمربــع از طــرف هیئــت
مذکــور احــراز گردیــده و پــالک  131بــرای آن منظــور شــده لــذا بــر اســاس مفــاد مــاده
 1قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بــه شــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  2مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید
اخــذ نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه
صــدور ســند مالکیــت اقــدام مــی گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول 98/12/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/12/28 :
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آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  139860318022006767مــورخ
 1398/11/27هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی ســید مرتضــوی رضــوی دولــه مــال فرزنــد مــوژه بشــماره شناســنامه
 4صــادره از ماســال در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت  70متــر مربــع
مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت  20متــر مربــع پــاک  6528فرعــی از 23
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  56و  53متصــل بهــم فرعــی از  23اصلــی واقــع در قریــه
چلمــه ســرا بخــش  26گیــان خریــداری از مالــک رســمی زریــن تــاج ماســالی 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  1398/12/13:تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/28:
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آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی شماره98/12/11-5/98/10454

بدینوســیله بــه کلیــه مالکیــن مشــاعی وامــالک منــدرج در ذیــل وســایر اشــخاص ابــالغ میگرددبرابــرآراء صــادره از هیــات
مذکــور موضــوع مــاده 3قانــون مزبــور مقــرر گردیــده مالــک متقاضیانــی کــه از بخــش 11اردبیــل پــالک  9اصلــی وبخــش
12اردبیــل پالکهــای 33و92و97و بخــش 13اردبیــل پالکهــای 20و37اصلــی شهرســتان مشــگین شــهر وحومــه منجــر بــه
صــدور رای شــده انــد بــه شــرح ذیــل آگهــی میگــردد.
از بخش 11اردبیل-از شماره های فرعی قریه قلی بیگلو پالک -9اصلی
85فرعــی مفــروزه از -9اصلــی دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بنمایندگــی اداره شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
مشــگین شــهر ششــدانگ یکبــاب ســاختمان خانــه بهداشــت روســتائی بــه مســاحت  631متــر مربع اختصاصی حســب
رای مورخــه  1383/5/26اصالحــی از مالکیــت اولیــه و مشــاعی اهالــی روســتا
ازبخش  12اردبیل-از شماره های فرعی قریه فخرآباد پالک-33اصلی
1390فرعــی مفــروزه از  1368فرعــی از -33اصلــی آقــای محمــد عباســعلی زاده فرزنــد نجفقلــی ششــدانگ یــک بابخانه به
مســاحت 136/7متــر مربــع اختصاصــی حســب رای مورخــه 1398/10/16از مالکیت اولیه نجفقلی عباســزاده
از شماره های فرعی قریه آلنی پالک-92اصلی
1234فرعــی مفــروزه از  591فرعــی از -92اصلــی آقــای احمــد بابائــی آلنــی فرزنــد ادریــس ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان
تجــاری و مســکونی بــه مســاحت 90متــر مربــع اختصاصــی برابــررای مورخــه 1398/10/5از مالکیــت اولیه و مشــاعی علــی بابائی
از شماره های فرعی قریه قره درویش پالک-97اصلی
 722فرعــی مفــروزه از -97اصلــی آقــای اکبــر آذرمــی فرزنــد خانــش مقــدار  84شــعیر و  2خــردل مشــاع از نــود و شــش شــعیر
ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت  9227/15متــر مربــع از مالکیت اولیه و مشــاعی خــود متقاضــی برابــر رای مورخــه 1398/9/28
 723فرعــی مفــروزه از -97اصلــی آقــای اکبــر آذرمــی فرزنــد خانــش مقــدار  84شــعیر و  2خــردل مشــاع از نــود و شــش
شــعیر ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت  70194متــر مربــع از مالکیــت اولیــه و مشــاعی خــود متقاضــی برابــر
رای مورخــه 1398/9/28
 724فرعــی مفــروزه از -97اصلــی آقــای اکبــر آذرمــی فرزنــد خانــش مقــدار  84شــعیر و  2خــردل مشــاع از نــود و شــش
شــعیر ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت  17189متــر مربــع از مالکیــت اولیــه و مشــاعی خــود متقاضــی برابــر
رای مورخــه 1398/9/28
از بخش 13اردبیل -از شماره های فرعی قریه خرم آباد پالک-20اصلی
303فرعــی مفــروزه از -20اصلــی آقــای حســین مــرادی فرزنــد محبــت مقــدار  95شــعیر و ســه خــردل  97صــدم ســه
خــردل مشــاع از نــود و شــش شعیرششــدانگ یکبــاب کارگاه چــوب بــه مســاحت  652/45متــر مربــع از مالکیــت اولیــه و
مشــاعی ابراهیــم رحمــت زاده برابــر رای مورخــه 1398/6/17
304فرعــی مفــروزه از -20اصلــی آقــای حســین مــرادی فرزنــد محبــت مقــدار  95شــعیر و ســه خــردل  97صــدم ســه
خــردل مشــاع از نــود و شــش شعیرششــدانگ یکبــاب کارگاه چــوب بــه مســاحت  770/80متــر مربــع از مالکیــت اولیــه و
مشــاعی ابراهیــم رحمــت زاده برابــر رای مورخــه 1398/6/17
از شماره های فرعی شهرستان مشگین شهر پالک37اصلی
 6370فرعــی باقیمانــده خانــم زیبنــده عبــاس زاده فرزنــد احمــد نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت
179متــر مربــع اختصاصــی حســب رای مورخــه 1394/12/4
 20897فرعــی مفــروزه از  15288فرعــی خانــم شــفیقه نصیــر نــژاد فرزنــد اســداهلل نســب بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه
بــه مســاحت 131/27متــر مربــع اختصاصــی حســب رای مورخــه 1398/7/3از مالکیــت اولیــه حامــد و صمــد هــر دو نصیرنژاد
20898فرعــی مفــروزه از 4717فرعــی آقــای جعفــر اســمعیل زاده خیــاوی فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب انبــاری
بــا محوطــه بــه مســاحت 89/5متــر مربــع اختصاصــی حســب رای مورخــه 1398/9/3از مالکیــت اولیــه ومشــاعی خــود متقاضی
20913فرعــی مفــروزه از 121و122فرعــی تجمیعــی آقــای ناصــر اصالنــی خیــاوی فرزنــد احمــد ششــدانگ یــک بــاب
مغــازه بــه مســاحت 56/8متــر مربــع برابــر رای مورخــه 1398/10/4از مالکیــت اولیــه احمــد اصالنــی خیــاوی
20915فرعــی مفــروزه از 9910فرعــی خانــم ســیده هاجــر قراشــی فرزنــد اســمعیل ششــدانگ یــک بــاب خانــه مخروبــه
بــه مســاحت 48/75متــر مربــع برابــر رای مورخــه 1398/10/15از مالکیــت اولیــه عــادل بوداغــی جهــت الحــاق بــه پــالک
 20916فرعــی بــه کالســه 1398-143
20916فرعــی مفــروزه از 4928فرعــی خانــم ســیده هاجــر قراشــی فرزنــد اســمعیل ششــدانگ یــک بــاب خانــه مخروبــه
بــه مســاحت 98/15متــر مربــع برابــر رای مورخــه 1398/10/15از مالکیــت اولیــه اســمعیل شــهروان جهــت الحــاق بــه
پــالک  20915فرعــی بــه کالســه 1398-171
20917فرعــی مفــروزه از 18685فرعــی خانــم کبــری ســنجری گیگلــو فرزنــد جبرائیــل ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه
مســاحت 119مترمربــع برابــر رای مورخــه 1398/11/23از مالکیــت اولیــه ابراهیــم احمــد زاده
20918فرعــی مفــروزه از 5261فرعــی آقــای محســن رســتمی فرزنــد امامقلــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت
145مترمربــع برابــر رای مورخــه 1398/10/16از مالکیــت اولیــه امامقلــی رســتمی
20920فرعــی مفــروزه از ق اول تفکیکــی  3053فرعــی آقــای اکبــر انصــاری خیــاوی فرزنــد مهــدی ششــدانگ یــک بــاب
خانــه بــه مســاحت 521مترمربــع برابــر رای مورخــه 1398/7/11از مالکیــت اولیــه خانــم بتــول عــدل
20921فرعــی مفــروزه از ق اول تفکیکــی  3053فرعــی آقــای عبــاس انصــاری خیــاوی فرزنــد مهــدی ششــدانگ یــک باب
خانــه بــه مســاحت 29/30مترمربــع برابــر رای مورخــه 1398/7/11از مالکیــت اولیــه خانم بتــول عدل
20922فرعــی مفــروزه از  15965فرعــی خانــم معصومــه فرهــوده مشــگین شــهر فرزنــد بابــا ششــدانگ یــک بــاب خانــه
بــه مســاحت 122/5مترمربــع برابــر رای مورخــه 1398/10/15از مالکیــت اولیــه شــهرداری
20928فرعــی مفــروزه از  7546فرعــی آقــای حســین شــیر علیــزاده پریخانــی فرزندمحمــد ششــدانگ یــک بــاب انبــاری
مســکونی بــه مســاحت 87مترمربــع برابــر رای مورخــه 1398/6/13از مالکیــت اولیــه آقــای غالمعلــی حضرتقلــی زاده خیاوی
20935فرعــی مفــروزه از  1857فرعــی آقــای ســجاد یارمحمــدی فرزنــد اللهقلــی ششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــا محوطه به
مســاحت 100مترمربــع برابــر رای مورخــه 1398/12/10از مالکیــت اولیــه و مشــاعی آقای کریم اســفرم
20936فرعــی مفــروزه از 7932فرعــی خانــم زینــب چلیپــا فرزندیحیــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت
174/40مترمربــع برابــر رای مورخــه 1398/11/12از مالکیــت اولیــه آقــای عســگرعلیزاده جبدرقــی
20937فرعــی مفــروزه از  11660فرعــی آقــای اکبــر ســلیمانی فرزنــد محــرم ششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــا محوطه به مســاحت
104مترمربــع برابــر رای مورخــه 1398/12/4از مالکیــت اولیــه و مشــاعی خــود متقاضی و ســولماز فریدیان
آگهی اصالحی از بخش 13اردبیل از شماره فرعی شهرستان مشگین شهر پالک-37اصلی
20804فرعــی مفــروزه از -37اصلــی آقــای حافــظ ذوالفقــاری فرزندعباداهلل مقدار  27شــعیر مشــاع از  96شــعیر ششــدانگ
یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت 124متــر مربــع اختصاصــی حســب رای مورخــه 1398/12/21کــه در آگهــی قبلــی نــوع
ملــک اشــتباه چــاپ شــده بــود
20828فرعــی مفــروزه از -2518فرعــی باقیمانــده آقــای یونــس تقــی زادگان فرزندایــوب ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه
مســاحت 266/15متــر مربــع اختصاصــی حســب رای مورخــه 1398/12/12از مالکیــت اولیــه ومشــاعی خــود متقاضــی کــه
در آگهــی قبلــی شــماره ملــک اشــتباه چــاپ شــده بــود
بدینوســیه مراتــب بشــرح فــوق بــه کلیــه مالکیــن مشــاعی وســایر اشــخاص ابــالغ میگــردد چنانچــه اعتــراض نســبت بــه
ســهام آگهــی شــده بشــرح فــوق داشــته باشــند از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت ایــن آگهــی ظــرف مــدت دو مــاه ونســبت
بــه آگهــی اصالحــی از تاریــخ انتشــار اولیــن نویــت یــک مــاه مهلــت دارنــد اعتــراض خــودرا بــا توجــه بــه مــاده 86اصالحــی
آییــن نامــه قانــون ثبــت اســناد وامــالک بصــورت کتبــی ومســتقیما بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی تســلیم وگواهــی طــرح
دعــوی جهــت ضبــط در پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک مربوطــه ارائــه نمایــد .
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