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

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

برابــر رای شــماره  98/11/12 - 139860318018005716هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای مصطفــی ســرآبادانی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  13در ششــدانگ یــک بــاب
خانــه و محوطــه بــه مســاحت  5906مترمربــع مجــزی شــده از پــالک  177فرعــی از ســنگ  24اصلــی واقــع
در قریــه قاضیــان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  484فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از
مالــک رســمی آقــای حســن ندائــی 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 به ایــن اداره تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/03/31 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/04/15

برابــر رای شــماره  99/02/16 – 139960318008000340هیــات 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 محدثــه جعفــری چافجیــری فرزنــد لطیــف بــه شــماره شناســنامه  136صــادره از
رودســر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 178/56
مترمربــع بــه شــماره پــالک  5804فرعــی قســمتی از پــالک  613فرعــی از  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر
بخــش  29گیــالن خریــداری از بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز یــک شــنبه  99/04/01تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :روز یــک شــنبه 99/04/15

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

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

3901

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  139960318022000166مــورخ  1399/1/27هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید حامــد هاشــمی نــژاد فرزند سیدجمشــید بشــماره
شناســنامه  531صــادره از ماســال در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت  400/61متــر مربــع
مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری فاقــد مجوز بــه مســاحت  20/30متــر مربــع پــالک  1101فرعــی از  10اصلــی مفروز
و مجــزی شــده از پــالک  132فرعــی از  10اصلــی واقــع در قریــه وشــمه ســرا بخــش  26گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی ســید مختــار اکبــری محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله 15
روز 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 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 انتشــار نوبــت اول  1399/03/31:تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1399/04/15:

جعفر عبادی  -رئیس ثبت اسناد و امالک
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  98/12/12 – 139860318020003965هیــات 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 خانــم ســیده حــوا میــر احمــدی شــاهمراد محلــه فرزنــد ســید کریــم بــه شــماره
شناســنامه  252صــادره از رودســر و کدملــی  2690630761بــه صــورت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل
بــر یکبــاب ســاختمان و انبــاری بــه مســاحت  429/52مترمربــع پــالک  98فرعــی از ســنگ  230اصلــی واقــع در
قریــه گل محلــه ســیاهکلرود بخــش  29گیــالن انتقالــی از مالکیــت رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی
ســازمان امــوال و امــالک اســتان گیــالن 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 مراجع قضایــی تقدیم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :یکشــنبه  99/04/01تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :یکشــنبه 99/04/15

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار
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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  99/02/16 – 139960318008000342هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض زهــرا ذاکــری رودســری فرزنــد داود بــه شــماره شناســنامه  1430صــادره از رودســر در ســه دانگ
مشــاع از ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  178/56مترمربــع بــه شــماره پــالک
 5804فرعــی قســمتی از پــالک  613فرعــی از  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر بخــش  29گیــالن خریــداری از
بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 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 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  .تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  :روز یــک شــنبه  99/04/01تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز یــک شــنبه 99/04/15

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

آگهی

3970

مفقودی زنجان –نوبت دوم

گواهینامــه موقــت لیســانس اینجانــب فتــاح قاســمی فرزنــد نجــف دارای شــماره شناســنامه  403صــادره از بابــل
متولــد  48/11/10در رشــته تحصیلــی حقــوق قضایــی صــادره از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد زنجــان مفقــود
3985
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .

مفقودی

شناســنامه و کارت موتــور ســیکلت ســوپر 150ccاحســان بــه شــماره انتظامــی  48118ایــران  774بــه شــماره
موتــور  150N2N420348و شــماره شاســی  150A9510683مــدل  1395برنــگ مشــکی مفقــود و از درجــه
4426
اعتبار ســاقط می باشــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی توســعه کشــاورزی نــو
اندیشــان مهــر تالــش شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 1667و شناســه ملــی  10861231222بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1399،03،25تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــای هئیــت مدیــره شــرکت بــرای مــدت
دو ســال تاتاریــخ  1401،3،25بشــرح ذیــل انتخــاب گردیــد :
خانــم هــا مهســارا حســن زاده (شــماره ملــی)2619721301و
شــهناز ســلطانی (شــماره ملــی  )5319742134وزهــرا ســلطانی
(شــماره ملــی -2 )2031543148آقــای جمشــید بنیــادی
بــاالده بشــماره ملی()2631518535بســمت بــازرس اصلــی
وخانــم المیــرا بنیــادی بــاالده بشــماره ملــی()2631782623
بســمت بــازرس علــی البــدل شــرکت بــرای مــدت یــک ســال
مالــی انتخــاب شــدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش (4424 )902452

آگهــی تغییــرات شــرکت آریــز لولــه غرب شــرکت با مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  1275و شناســه ملــی 14004059253
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399،02،01
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره
بــه شــرح ذیــل تعییــن گردیــد  :آقــای محمــد یوســفی بــا کــد
ملــی  3820486038بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره و مدیــر
عامــل شــرکت خانــم حمیــده پژوهی بــا کــد ملــی 3821441364
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره  2-دارنــدگان حــق امضــاء
مجــاز در شــرکت  :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت از
قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضای
منفــرد آقــای محمــد یوســفی بــه ســمت مدیــر عامــل همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مریوان (4425 )901485

آگهــی تغییــرات شــرکت پیشــخوان همــکاران شهرســتان اردبیــل شــرکت
تعاونــی بــه شــماره ثبــت  9883و شناســه ملــی  10240124706بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398،07،21
کــه طــی تاییدیــه شــماره  2167مــورخ  99،3،12از طریــق اداره تعــاون کار و
رفــاه اجتماعــی اردبیــل واصــل گردیــده تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــده اســت
-1 :خانــم رهــا ناصــری گیانــده کــد ملــی-2 1466546069:خانــم خاطــره
عبــاس زاده گیانــده کــد ملــی-3 1450225950:خانــم خدیجــه فرخــی
کدملی0015202771:بــه ســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره و خانــم
ناهیــد ناصــری گیانــده بشــماره ملــی 1462935893و خانــم عفــت ناصــری
گیانــده بــه شــماره ملــی 1462935885ســمت اعضــای علــی البــدل هیــات
مدیــره بــرای مــدت  3ســال انتخــاب شــدند .آقــای محمــد ابراهیــم بصیــری بــه
شــماره ملــی  0045971412ســمت بــازرس اصلــی و ســمیه حســنی ســلطان
آبــاد شــماره ملــی  1467623954بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت
یکســال انتخــاب گردید.روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای
شــرکت انتخــاب گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل (4432 )897511
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برابــر رای شــماره  99/02/08 – 139960318008000257هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض طاهــره رحمتــی رودســری فرزنــد بهــرام بــه شــماره شناســنامه  144صــادره از رودســر در ســه
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  195/07مترمربــع بــه شــماره
پــالک  663فرعــی قســمتی از پــالک  1فرعــی از  83اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش  29گیــالن خریــداری
از رحمــت بالنــده 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 اعتراضی 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 تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  :روز یــک شــنبه  99/04/01تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز یــک شــنبه 99/04/15
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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  99/02/08 – 139960318008000256هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض بهــزاد ملــکان فرزنــد خلیــل بــه شــماره شناســنامه  4829صــادره از تهــران در ســه دانگ مشــاع
از ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  195/07مترمربــع بــه شــماره پــالک 663
فرعــی قســمتی از پــالک  1فرعــی از  83اصلــی واقــع در حســین ابــاد بخــش  29گیــالن خریــداری از مالک رســمی
رحمــت بالنــده 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 اعتراضی 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 تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  :روز یــک شــنبه  99/04/01تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز یــک شــنبه 99/04/15
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139860318016000912مورخــه  1398/10/09هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک رحیــم آباد
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد علــی حســین زاده جیــرگل فرزنــد رمضانعلــی بــه شــماره
شناســنامه  495صــادره از رحیــم آبــاد بــه شــماره ملــی  6319560789در ششــدانگ یــک قطعه زمین مشــتمل
بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت  236/85مترمربــع پــالک  885فرعــی از  165اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از
پــالک – فرعــی از  165اصلــی واقــع در قریــه بالنــگاه خریــداری شــده از مــورد مالکیــت ســازمان امــوال و امــالک
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 90 .
تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/01 :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/15 :
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کارخانــه پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 739ج 87ایــران  95بــه شــماره موتــور
 124K0177135و شــماره شاســی  NAAM01CA4DR522075مــدل  1392برنــگ نقــره ای متالیــک بنــام
4427
عبــد الرئــوف دامنــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کارخانــه ســواری جــک بــه شــماره انتظامــی 858س 59ایــران  85بــه شــماره موتــور
 HFC4GB23CG3475639و شــماره شاســی  NAKNG7215GB133935مــدل  1395برنــگ ســفید
4428
روغنــی بنــام مرضیــه جــالل زائــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت آرتــا پروفیــل پیشــرو صنعــت
جهــان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  14036و شناســه ملــی
 14007771898بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
ســالیانه مــورخ  1399،03،24تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :مجیــد
قلعــه گیــر بــه شــماره ملــی  1652100814و آقــای وحیــد قلعــه گیر
بــه شــماره ملــی  1652098445و خانــم لیــدا کامرانــی مقــدم بــه
شــماره ملــی  1450536859بــرای مــدت دوســال انتخــاب شــدند *
* بــا رعایــت مــاده  147الیحــه اصاحــی قانــون تجــارت خانــم آیــار
ابــی نــژاد بــه شــماره ملی1520389310بــه ســمت بــازرس اصلــی
وخانــم نیرقلعــه گیرشــیره جیــن بــه شــماره ملــی 1652097414بــه
ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب
شــدند* * -روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای
شــرکت تعییــن گردیــد*
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل () 892247

4434

آگهــی تغییــرات شــرکت پیشــخوان همــکاران شهرســتان اردبیــل
شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  9883و شناســه ملــی 10240124706
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398،07،21
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  : 1 :اساســنامه شــرکت تعاونــی اعضــای
حاضــر تصویــب و جایگزیــن اساســنامه قبلــی گردیــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل ()897515

4430

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی پیشــخوان همــکاران شهرســتان
اردبیــل شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  9883و شناســه ملــی
 10240124706بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1398،07،21کــه تملمــا طــی تاییدیــه شــماره  2167مــورخ
 99،3،12از طریــق اداره تعــاون کار و رفــاه اشهرســتان اردبیــل واصل
گردیــده تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــده اســت -1 :خانــم رهــا ناصــری
گیانــده بــه ســمت رئیــس و خانــم خاطــره عبــاس زاده ســلطان
آبــاد بــه ســمت نائــب رئیــس و خانــم خدیجــه فرخــی بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره و خانــم رومینــا پاشــائی بــه ســمت منشــی
هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند و -2خانــم رهــا ناصــری گیانــده بــه
ســمت مدیــر عامــل تعاونــی انتخــاب و -3کلیــه قراردادهــا و اســناد
رســمی و تعهــد آور بانکــی از قبیــل چــک ،ســفته ،بــرات و اوراق
بهــادار بــا امضــای یــک نفــر از اعضــای هیئــت مدیــره (بــا ذکــر
ســمت) خدیجــه فرخــی (عضــو هیئــت مدیــره ) بــه اتفــاق رهــا
ناصــری گیانــده (مدیــر عامــل) و مهــر تعاونــی دارای اعتبــار اســت
و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــاء خانــم رهــا ناصــری گیانــده
(مدیــر عامــل) و مهــر تعاونــی معتبــر خواهــد بــود -4 .همچنیــن
آدرس شــرکت از محــل قبلــی بــه آدرس جدیــد :اســتان اردبیــل ،
شهرســتان اردبیــل  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر اردبیــل ،محلــه والــی ،
کوچــه یســری بیســت و ششــم قــدس  ، 12بلــوار شــهید داور یســری
 ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی 5619734384 :انتقــال یافــت
و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل (4431 )897514

آگهــی تغییــرات شــرکت آرتــا پروفیــل پیشــرو صنعــت
جهــان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  14036و شناســه ملــی
 14007771898بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1399،03،24تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  * :آقــای مجیــد قلعــه
گیــر بــه شــماره ملــی  1652100814بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره و آقــای وحیــد قلعــه گیــر بــه شــماره ملــی 1652098445بــه
ســمت مدیرعامــل ونایــب رئیــس هیئــت مدیــره و خانــم لیــدا کامرانی
مقــدم بــه شــماره ملــی  1450536859بــه ســمت عضــو هیئــت
مدیــره بــرای مــدت دوســال انتخــاب شــدند و کلیــه اســناد و اوراق
بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته  ،بــروات ،قراردادهــا و
عقوداســامی بــا امضــاء آقــای مجیــد قلعــه گیــر رئیــس هیئــت مدیره
ویــا امضــاء آقــای وحیــد قلعــه گیــر مدیرعامــل ونایــب رئیــس هیئــت
مدیــره همــرا ه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد
* اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل (4435 )892244

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آرتــان نیــک پخــش آذربایجــان درتاریخ
 1399،04،08بــه شــماره ثبــت  15229بــه شناســه ملــی 14009241154
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن به شــرح زیــر جهت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :پخــش و توزیــع مــواد غذایی
و بهداشــتی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
اردبیــل  ،شهرســتان اردبیــل  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر اردبیــل ،محلــه شــهرک
صنعتــی فاز1شــهید بهشــتی  ،خیابــان صنعــت  ، 1خیابــان ســوم  ،پــاک ، 0
طبقــه همکــف کدپســتی  5618414889ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبارت
اســت از مبلــغ  10000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم 100000
ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  10000000ریــال توســط
موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  58،99،267مــورخ 1399،03،25
نــزد بانــک کار آفریــن شــعبه ســیمتری بــا کــد  00584پرداخــت گردیــده
اســت اعضــا هیئــت مدیــره آقــای حســن مصطفائــی بــه شــماره ملــی
 1463049366و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال
آقــای حســن مصطفائــی بــه شــماره ملــی  1463050208و بــه ســمت عضــو
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال
خانــم ســمیه مصطفائــی بــه شــماره ملــی  1465918604و بــه ســمت رئیس
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای مهــرداد مصطفائــی بــه شــماره ملــی
 1466541733و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارندگان
حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک
 ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای
عــادی و اداری بــا امضــاء آقــای حســن مصطفائی(مدیرعامــل و عضــو هیئــت
مدیــره) ومهــرداد مصطفائی(عضــو هیئــت مدیــره) هــر کــدام بــه تنهایــی
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق
اساســنامه بازرســان آقــای بشــیر کریمــی بــه شــماره ملــی 1466535296
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای مهــدی
نــوروزی بــه شــماره ملــی  1672220211بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مدت
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 اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل ()896312

4433

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  245/40مترمربــع بــه شــماره پــاک  588فرعی
از  11/136اصلــی واقــع در قریــه باغچــه ســرا بخــش  32گیــان ذیــل ثبــت  3472در صفحــه  33دفتــر 21
اداری بنــام خانــم فاطمــه لطفــی کــرگان ثبــت و صــادر گردیــده اســت و طــی ســند انتقــال  91/7/2-4811دفتــر
خانــه  261آســتارا بــه آقــای محمــد نظــری خشــه حیــران انتقــال یافتــه اســت نامبــرده نیــز ســه دانــگ مشــاع از
ششــدانگ را بــه خانــم فریــده پارســا خانکنــدی واگــذار نموده اســت ســپس نامبــردگان برابــر وارده شــماره 2345
–  99/3/31منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــام داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت اولیــه مفقــود گردیــده و
درخواســت صــدور ســند المثنــی 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 خویش
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 معاملــه بــه ایــن اداره اعــام و رســید
دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد .

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

4381

آگهی ابالغ اجرائیه

بدینوســیله بــه آقــای محمــد رضــا یعقوبــی کــد ملــی  0053934202بــه نشــانی قرچــک خ اصلــی ســاختمان
بــاران پ  20ط اول واحــد  1ابــاغ مــی شــود بانــک رفــاه کارگــران شــعبه میــاد بــه اســتناد قــرارداد شــماره
 11439485475001102مــورخ  1395/07/29جهــت وصــول مبلــغ  558/270/078ریــال مشــتمل بــر اصــل
طلــب و ســود و خســارت تاخیــر تادیــه تــا تاریــخ  98/7/7و از آن تاریــخ تــا تاریــخ تســویه کامــل مطالبــات طبــق
مقــررات علیــه شــما و متعهــد دیگــر قــرارداد مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه نمــوده کــه پرونــده اجرائــی بــه کاســه
 9801111در اداره دوم اجــرای اســناد رســمی تهــران تشــکیل شــده و در جریــان اقــدام اســت  .چــون طبــق
گــزارش مــورخ  98/8/19مامــور ابــاغ شــرکت پســت ابــاغ اجرائیــه بــه شــما بــه دلیــل عــدم شناســائی نشــانی
میســر نشــده لــذا وفــق مــاده  18آئیــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا مفــاد اجرائیــه فــوق الذکــر
در یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی میشــود چنانچــه ظــرف مــدت  ( 10ده )
روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه روز رســمی ابــاغ اجرائیــه محســوب مــی گــردد اقــدام بــه پرداخــت بدهــی
خــود ننمائیــد عملیــات اجرائــی برابــر مقــررات علیــه شــما و متعهــد دیگــر تعقیــب خواهــد شــد  .ضمنــا اجرائیــه
در تاریــخ  98/8/19بــه محمــود بخشــایش ابــاغ شــده اســت  – 9751.م الــف
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آگهی ابالغ اجرائیه

4400

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای ســید رحیــم هاشــمی برابــر وکالــت  38670مــورخ  1399/03/26دفتــر  173مشــهد بعنوان
وکیــل اقــای بدرحطیــط بــه اســتناد  2بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــاء شــده دفتــر اســناد رســمی  173مشــهد
منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده
و مدعــی اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت بــا بررســی ســامانه جامــع
امــاک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی مشــخص گردیــد ششــدانگ یک واحــد آپارتمــان به مســاحت 80/25
مترمربــع بــه شــماره پــاک  51447فرعــی از  – 175اصلــی بخــش  10مشــهد ذیــل صفحــه  236دفتــر 1142
بــه شــماره  196909بــه نــام خانــم طیبــه ســلیمانی نــژاد ثبــت و ســند شــماره /408450الــف  82صادر و تســلیم
گردیــده ســپس برابــر ســند شــماره  71874مــورخ  1383/12/22دفتر اســناد رســمی  13مشــهد ششــدانگ مورد
ثبــت در رهــن بانــک مســکن قــرار گرفتــه در ادامــه ششــدانگ مــورد ثبــت برابــر ســند قطعــی مشــتمل بــه رهــن
 73241مــورخ  15/05/1384دفتــر اســناد رســمی  13مشــهد بــا حفــظ حقــوق ســند رهنــی مذکــور از مالکیــت
مالــک خــارج و بنــام اقــای بــدر حطیــط نســبت بــه پنــج دانــگ و خانــم کوکــب عمور نســبت بــه یکدانــگ منتقل
گردیــد کــه ســهم اقــای بــدر حطیــط ذیــل ثبــت و صفحــه اولیــه ثبــت و ســند مالکیــت اولیــه  /408450الف 82
بنامــش معتبــر و ســهم خانــم عمــور در صفحــه  65دفتــر  1194ثبــت گردیــده ســامانه جامــع امــاک الکترونیک
و ســوابق پرونــده ثبتــی بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن آگهــی بــه اســتناد مــاده  – 120آئیــن نامــه قانــون
ثبــت مصــوب بهمــن  1380صــادر گردیــده اســت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس
نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد
بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت
یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت
مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیت
المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  838 .م الــف
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مفقودی

کارت دانشــجویی مهســا حســین بــر بــه شــماره دانشــجویی  9511112479در مقطــع کارشــناس روزانــه رشــته
آمــوزش ابتدایــی از دانشــگاه فرهنگیــان پردیــس رســالت زاهــدان مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد4429 .

مفقودی

جلســه هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب
 90/9/20بــا حضــور امضــا کننــدگان زیــر در وقــت مقــرر فــوق العــاده در دبیــر خانــه هیــات تشــکیل رای شــماره
 139760330002019892پرونده کاســه  1392114430002004083اصلی واقع در بخش دو قم تحت بررســی اســت
پــس از مطالعــه پرونــده و ماحظــه ســوابق مشــخص شــد دررای صــادره شــماره فــوق الذکــر اشــتباهاتی به شــرح
زیــر صــورت گرفته اســت
رای اصاحی
در رای فــوق الذکــر قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه درآن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت  144/60متــر
مربــع پــاک شــماره فرعــی از  1955اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم تاییــد و رای خود
را بــا حــدود ذیــل صــادر گردیــده اســت
شماال :بطول  24متر دیوار به دیوار ساختمان احداثی دررقسمتی از پاک باقیمانده 1955/223
شرقا :بطول  6متر درب و دیواریست به شارع  20متری
جنوبا :بطول  24متر دیوار به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پاک ثبتی 1955/232
غربا :بطول  6متر درب و دیواریست به شارع  30متری
باتوجــه بــه مفــاد گــزارش اصاحــی کارشــناس بــه شــماره  26143مورخــه  98/10/12و باعنایــت بــه اینکــه رای
هیــات تاکنــون اجــرا نشــده مفــاد رای صــادر بــه شــرح ذیــل اصــاح مــی گــردد.
قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بناشــده به مســاحت  147/16متر مربع پاک شــماره فرعی
از  1955اصلــی واقــع در قــم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید و رای خودرا با حدود ذیل صادر گردیده اســت.
شماال :بطول  6متر درب و دیواریست به شارع  20متری
شرقا :بطول  24/60متر دیوار به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پاک باقیمانده 1955/332
جنوبا :به طول  6متر درب و دیواریست به شارع  30متری
غربــا :بطــول  23متــر دیــوار بــه دیوار ســاختمان احداثــی در قســمتی از پــاک ثبتــی  1955/223دوم بطــول 1/5
متــر دیــوار بــه دیواریســت بــه قســمت عقــب نشــینی از ملــک مجاور
رای صادره قبلی با رعایت اصاحات فوق قابل اجرا میباشد.

رییس ثبت اسناد و امالک  -محمدعلی بیکی بندرآبادی

ســند کمپانــی خــودروی بابکــت بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل  2006بشــماره موتــور  6G2017و شــماره شاســی
 530913631متعلــق بــه شــرکت تعاونــی کارکنــان شــهرداری رشــت مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد 4413
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آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابــررای شــماره 139960324002000099مورخــه 1399/02/07هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی برازجــان تصرفــات مالکانــه وبامعــارض متعلــق بــه آقــای
ســعادت حاجــی امینــی نجــف آبــادی فرزنــد نعمــت الــه بــه شــماره شناســنامه 2001وشــماره ملــی 1091310106
صــادره از نجــف آبــادی درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان باکاربــری گــذر بــه مســاحت  30/77مترمربــع پــاک
3342اصلــی واقــع دربخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک برازجــان شــهر برازجــان خریــداری شــده ازاقــای حســنعلی
تنگســتانی و شــرکاء بــه ایشــان واگذارگردیــده اســت لذابــه منظوراطــاع عموم مراتــب دردونوبت بــه فاصلــه 15روزاگهی
میشــوددرصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــندمی توانندازتاریــخ اولین
انتشــار اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخذرســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایندبدیهــی اســت درصورت انقضــای مــدت مذکوروعدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشدصدورســندمالکیت مانع مراجعــه متضرربه مراجــع ذیصاح
قانونــی (دادگاه ) نیســت  .تاریــخ انتشــارنوبت اول 1399/03/31تاریــخ انتشــارنوبت دوم 1399/04/15
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی توانند
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیم
نماینــد  .رحیمــه جعفــر زاده اردبیلــی فرزنــد بابــا بــه شــماره شناســنامه  3312صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی
 2619524024در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا کســر معبــر احتمالــی کاربــری مســکونی و تاسیســات
شــهری بــه مســاحت  1306مترمربــع پــاک  3242فرعــی از  2اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش  32گیــان
خریــداری از مالــک رســمی بابــا جعفــر زاده اردبیلــی بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعه متضــرر بــه دادگاه
نخواهــد بــود  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/03/31 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/04/15 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

3892

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

برابــر رای شــماره  98/12/5 - 139860318018006101هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بامعــارض
متقاضــی آقــای ســید اســمعیل موســوی قاضیانــی فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره ملــی  6539645872در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت  1612/52مترمربــع مجــزی شــده از پــاک  71فرعــی از
ســنگ  24اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش  12گیــان  ،کــه بــرای آن شــماره  483فرعــی در نظــر گرفتــه شــده
 ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســید علــی اکبــر موســوی قاضیانــی 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 مقررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/03/31 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/04/15

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

3902

آگهی فقدان سند مالکیت تکبرگ چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک
مغازه پالک  3322/983واقع در شهر برازجان بخش سه بوشهر

خانــم الهــه اثنــا عشــری بــا ارائــه دوبــرگ استشــهاد محلــی مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت تکبــرگ چهاردانــگ
مشــاع از ششــدانگ یــک مغــازه پــاک  3322/983واقــع در شــهر برازجــان بخش ســه بوشــهر در دفتر امــاک 461
صفحــه  196ذیــل ثبــت  75047بنــام خانــم الهــه اثنــا عشــری صــادر و تســلیم گردیــده اســت ســپس ( خانــم الهــه
اثنــا عشــری ) طــی مشــروحه شــماره  1399/4/7-99/111/6798اعــام نمــوده کــه ســند مالکیــت در اثــر جابجایی
مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت مذکــور را نمــوده لذامراتــب طبــق اصــاح تبصــره یــک
اصاحــی مــاده 120ائیــن نامــه قانــون ثبــت اعــام میشــود کــه هرکــس نســبت بــه ملــک مورداگهــی معاملــه ای
نمــوده ویامدعــی وجودســند مالکیــت نزدخــود میباشــد تــاده روز پــس ازانتشــار ایــن اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد
وامــاک شهرســتان دشتســتان مراجعــه واعتــراض خودراضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت ویاســندمعامله تســلیم
نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائه نشــودالمثنی ســندطبق
مقــررات صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهدشــد  276 .م الــف  -تاریــخ انتشــاراگهی 99/04/15 :

مهردادپرنیان خوی رئیس واحدثبتی اداره ثبت اسناد وامالک دشتستان

4403

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

برابــر رای شــماره  99/03/26 – 139960318020000800هیــات 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 ســید حســین نائینــی فرزنــد ســید اســحاق بــه شــماره شناســنامه  21صــادره از
قزویــن و کدملــی  4322758436بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 7561/03
مترمربــع پــاک  3011فرعــی مجــزی از پــاک  366و  367و  628فرعــی از ســنگ  312اصلــی واقــع در قریــه
چابکســر بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی پوراندخت فرجــی الهیجــان و وراث افراســیاب زاده امیری
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 132.
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :یــک شــنبه  99/4/15تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :یــک شــنبه 99/04/30

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

بدینوســیله بــه آقایــان علــی محمــدی کــد ملــی  1533513155بــه نشــانی قرچــک شــهرک گلهــا ســاختمان
معــراج پــاک شــش واحــد دو و محمــد رضــا بهــار لــو کــد ملــی  0421385308بــه نشــانی قرچــک بوســتان
 124پــاک  37ابــاغ مــی شــود بانــک رفــاه کارگــران شــعبه میــاد بــه اســتناد قــرارداد شــماره -1102-1
 14304976-7500مــورخ  95/7/3جهــت وصــول مبلــغ  544/136/944ریــال مشــتمل بــر اصــل طلــب و ســود و
خســارت تاخیــر تادیــه تــا تاریــخ  98/7/13و از آن تاریــخ تــا تاریــخ تســویه کامــل مطالبــات طبــق مقــررات علیــه
شــما و متعهــد دیگــر قــرارداد مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه نمــوده کــه پرونــده اجرائــی بــه کاســه  9801192در
اداره دوم اجــرای اســناد رســمی تهــران تشــکیل شــده و در جریــان اقــدام اســت  .چــون طبــق گزارش هــای مامور
ابــاغ شــرکت پســت ابــاغ اجرائیــه بــه شــما بــه دلیــل عــدم شناســائی نشــانی میســر نشــده لــذا وفــق مــاده 18
آئیــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا مفــاد اجرائیــه فــوق الذکــر در یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه
هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی میشــود چنانچــه ظــرف مــدت  ( 10ده ) روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه
روز رســمی ابــاغ اجرائیــه محســوب مــی گــردد اقــدام بــه پرداخــت بدهــی خــود ننمائیــد عملیــات اجرائــی برابــر
مقــررات علیــه شــما و متعهــد دیگــر تعقیــب خواهــد شــد  – 9749. .م الــف

علینژاد – رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران

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

4419

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای ســید علــی گلچیــن حســینی برابــر وکالــت شــماره  130857مــورخ  1399/03/10دفتــر 70
تهــران بعنــوان وکیــل اقــای ســید امیــر گلچیــن حســینی بــه اســتناد  2بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــاء شــده
دفتــر اســناد رســمی  173مشــهد منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول
بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت بــا
بررســی ســامانه جامــع امــاک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی مشــخص گردیــد ششــدانگ یــک واحــد آپارتمــان
بــه مســاحت  76/59مترمربــع بــه شــماره پــاک  61055فرعــی از  – 175اصلــی بخــش  10مشــهد بــا شــماره
دفتــر امــاک الکترونیکــی  139820306267030156بنــام اقــای ســید امیــر گلچیــن حســینی ثبــت و ســند شــماره
/554695ب  98بنامــش  82صــادر و تســلیم گردیــده ســامانه جامــع امــاک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتی بیش
از ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن آگهــی بــه اســتناد مــاده  – 120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مصــوب بهمــن  1380صــادر
گردیــده اســت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای
انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهی
اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معامله رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهی
اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  839 .م الــف
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنی )

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه  9800083ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  94/40متــر مربــع
بشــماره فرعــی  ( 302ســیصد و دو *) مفــروز از پــاک دو (  ) 2واقــع در اقــا عســکری ســنگ اصلــی  ( 2دو ) بخــش (12
دوازده ) گیــان ذیــل ثبــت  2040صفحــه  107دفتــر  12/30متعلــق بــه اقــای ســید جال کهتــر پیرکاچایــی در ادرس
ســنگر خیابــان شــهدا کوچــه شــهید ســپاهی کوچــه شــهید ســپاهی  2طبــق ســند رهنــی شــماره 1396/03/4-12827
تنظیمــی دفتــر  177ســنگر در قبــال مبلــغ  400/000/000ریــال عبــارت از چهارصــد میلیــون ریــال در رهــن بانــک
ســپه شــعبه ســنگر قــرار کرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ  5/500/000/000ریــال ارزیابی شــده و پاک
فــوق بــه صــورت واحــد مســکونی ویایــی بــا زیــر بنــای حــدود  70متــر مربــع بــا اســکلت بتــن و اجــر ا قدمــت حــدود
 30ســال نمــای بیرونــی ســرامیک نمــای داخلــی گچــکاری ســربندی وشــیروانی چــوب و حلــب معمولــی دارای ســالن
پذیرایــی آشــپزخانه اپــن یــک خــواب کمــد ام دی اف ســرویس بهداشــتی کــف ســالن ســرامیک سیســتم حفاظتــی
دوربیــن مخفــی سیســتم گرمایــش و گرمایشــی کولــر و بخــاری گازی درب حیــاط رموتــی امتیــازات اب و بــرق و گاز
توالــت بیرونــی کــف حیــاط موزائیــک میباشــد کــه در تصــرف بدهــکار مــی باشــد پــاک فــوق از ســاعت  9الــی  12روز
دوشــنبه  1399/04/30در اداره ثبــت اســناد و امــاک ســنگر واقــع در ســنگر بلــوار امــام حســن ( ع ) روبــروی تامیــن
اجتماعــی ســنگر ســاختمان نویــد طبقــه اول از طریــق مزایــده بــه فــروش میرســد  .الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی
هــای مربــوط بــه آب بــرق  ،گاز اعــم از حــق اشــنعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای
آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن
معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزنیه
هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد
ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر
برگــزار خواهــد شــد ضمنابرابــر مــاده  136اییــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی شــرکت در مزیــاده منوط بــه پرداخت
ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده
اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزیــاده بــه حســاب
صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد
مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه
اعتبــار ســاقط و مزیــاده تجدیــد میگــردد تبصــره  :فــروش مــال بــه نســیه در صورتــی جایــز اســت کــه متعهــد لــه فروش
بــه نســیه را قبــول و مدیوننیــز مــازاد را نقــدا دریافــت و یــا نســبت بــه مــازاد نســیه را قبــول نماینــد  .در هــر دو صــورت
خــود مســئول وصــول خواهنــد بــود و حــق مزایــده نقدادریافــت می شــود تاریــخ انتشــار  :روز یکشــنبه مــورخ 99/04/15
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