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تاســیس موسســه غیــر تجــاری فرهنگــی ورزشــی هیــات والیبــال
شهرســتان تالــش درتاریــخ  1398،07،01بــه شــماره ثبــت  205بــه شناســه
ملــی  14008636572ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .بــه اســتناد مجــوز
شــماره  53،285مــورخ  1398،03،26صــادره از اداره ورزش و جوانــان
شهرســتان تالــش موضــوع - :برگــزاری کالس هــای آموزشــی ،توجیهــی و
تکمیلــی در رده هــای مختلــف ســنی بــا اخــذ مجــوز از هیــات اســتان و بــا
هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان -برگــزاری مســابقات اســتانی
در رده هــای مختلــف ســنی بــا توجــه بــه ضوابــط و رعایــت تقویــم هیــات
اســتان و بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان -انتخــاب ،معرفــی
و پیــش بینــی الزم جهــت آمــاده نمــودن و اعــزام افــراد و تیــم هــای ورزشــی
اســتان بــه مســابقات -اجــرای مقــررات و آئیــن نامــه هــای ابالغ شــده از ســوی
فدراســیون در ســطح اســتان ونظــارت بــر نحــوه فعالیــت هــای باشــگاههای
هیــات هــای شهرســتانها،هیات هــای شهرســتانها ،شــهر هــا و بخــش هــای
مســتقل تابعــه -اعــزام داوران و مربیــان اســتان بــه کالس هــای ارتقــا درجــه
آموزشــی و توجیهی فدراســیون بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان
 ایجــاد ارتبــاط و هماهنگــی بــا موسســات دولتــی و غیــر دولتــی که در رشــتههــای ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان فعالیت دارنــد- .تهیــه و تنظیم
برنامــه و تقویــم ورزشــی ســالیانه بــا توجــه بــه تیــم ورزشــی فدراســیون بــا
همــکاری هیــات هــای شهرســتان  ،شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه و با
هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان -تشــکیل کمیتــه هــای مــورد نیاز
بــر اســاس ضوابــط فدراســیون -کمــک مالــی ،فنــی ،پشــتیبانی و تجهیزاتــی
بــه هیئــت هــای شهرســتانها و بخشــهای تابعــه بــا هماهنگــی اداره کل ورزش
و جوانــان اســتان -تهیــه و ارســال گــزارش کلیهفعالیــت هــا در ســطح اســتان
بــه فدراســیون مربــوط و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان در صــورت ضــرورت
قانونــی انجــام موضــوع فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم بــا قیــد بــه اینکه
ثبــت موضــوع فعالیــت بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد
مــدت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان گیــالن ،
شهرســتان طوالــش  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر هشــتپر ،شــیلو  ،خیابــان وحدت ،
بلــوار امــام رضــا (ع)  ،پــالک  ، 0طبقــه اول  ،واحد  7کدپســتی 4371736953
اولیــن مدیــران  :آقــای احــداهلل رزم آرا بــه شــماره ملــی  2631115406بــه
ســمت رئیــس هیئــت خانــم روح بخــش شــهابی ارده جانــی بــه شــماره ملــی
 5709445088بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت آقــای عابــد نجومــی ریــک به
شــماره ملــی 2620180023بــه ســمت دبیرهیئــت خانــم فاطمــه جلــو خانــی
نیارکــی بــه شــماره ملــی  2630829340بــه ســمت خزانــه دارهیئــت بــرای
مــدت  4ســال انتخــاب شــدند .دارنــدگان حــق امضــا  :اســناد بانکــی واوراق
بهــادار وتعهــدآور هیئــت بــا امضــای ثابــت خزانــه دار وامضــای رئیــس هیئــت
ودرغیــاب رئیــس هیئــت  ،نایــب رئیــس و درغیــاب نایــب رئیس  ،دبیــر هیئت
قابــل اقــدام اســت.کلیه مکاتبــات عــادی اداری (غیرتعهــدآور) با امضــای رئیس
هیئــت ودرغیــاب وی نایــب رئیــس یــا دبیــر هیئــت انجــام مــی پذیــرد.

آگهــی تغییــرات شــرکت توزیعــی تامیــن نیــاز تولیــد کننــدگان صنایــع
چوبــی شهرســتان تالــش شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  2740و شناســه
ملــی  14009135784بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1399،05،23وبرابــر تائیدیــه شــماره  3622مــورخ  99،6،31اداره تعــاون کار
ورفــاه اجتماعــی شهرســتان تالــش تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد-1 :ســمت
اعضــای هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل میباشــد .آقــای علــی راحتــی کلیمانی
بشــماره ملــی  2630828972بســمت رئیــس هیئــت مدیــره وآقــای رضــا
رضائــی نیــا بشــماره ملــی  1639299221بســمت نائــب رئیــس و آقــای
اســماعیل مثمــری بشــماره ملــی  1464771359بســمت منشــی هیئــت
مدیــره و اقایــان احدالــه شــفائی نــاو بشــماره ملــی  2631280601ورضــا
آزمــوده نــاورودی بشــماره ملــی  2630748278بســمت اعضــای هیئــت
مدیــره بــرای بقیــه مــدت هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند .وضمنــا بــا تصویــب
هیئــت مدیــره آقــای مســلم رضائــی نیــا بــه شــماره ملــی 2630881504
بــه ســمت مدیرعامــل خــارج از اعضــای هیئــت مدیــره بــرای بقیــه مــدت
ماموریــت هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند -2کلیــه اســناد و اوراق رســمی
منجملــه چکهــا و اســناد تعهــد آور شــرکت تعاونــی پــس از تصویــب هیئــت
مدیــره بــا امضــاء آقــای علــی راحتــی کلیمانــی بشــماره ملــی 2630828972
(رئیــس هیئــت مدیــره ) بــه اتفاقآقــای رضــا رضائــی نیــا بشــماره ملــی
( 1639299221نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ) همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر مــی باشــد و در غیــاب نائــب رئیــس (اقــای رضــا رضائــی نیا)،آقــای
اســماعیل مثمــری بــه شــماره ملــی ( 1464771359منشــی هیــات مدیــره )
حــق امضــاء خواهــد داشــت و اوراق عــادی و نامــه هــای اداری بــا امضاءآقــای
مســلم رضائــی نیــا بــه شــماره ملــی ( 2630881504مدیرعامــل خــارج از
هیئــت مدیــره )و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش ()1021729

آگهی

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی پرتــو اندیــش گلپــا
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1381و شناســه
ملــی  14003866246بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
مدیــره مــورخ  1399،06،30تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
بنــا بــه تفویــض اختیــار مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1399،6،25بــه هیــات مدیــره ســرمایه شــرکت از مبلــغ 710
میلیــون ریــال بــه مبلــغ 20میلیــارد ریــال از محــل مطالبــات
حــال شــده ســهامداران و صــدور ســهام جدیــد افزایــش یافــت
و مــاده  5اساســنامه بدیــن شــرح اصــالح گردیــد :ســرمایه
شــرکت مبلــغ  20میلیــارد ریــال منقســم بــه  2میلیــون ســهم
10000ریالــی کــه  2میلیــون ســهم بــا نــام مــی باشــد کــه
تمامــا پرداخــت گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان (7142 )1021637

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش ()1022042

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی سوادکوه شمالی

نظربــه دســتورمواد 1و 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب
 ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی
ســوادکوه شــمالی مــورد رســیدگی وتصرفــات مالکانــه وبامعــارض آنــان محــرز و رای الزم صادرگردیــده جهــت
اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :امــاک متقاضیــان واقــع در قریــه چکــوت پــاک  1فرعــی
 -117اصلــی بخــش  15حــوزه ثبــت ســوادکوه شــمالی بــه مالکیــت یوســف پرســته نســبت بــه شــش دانــگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  3000متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه از یوســف پرســته
مالــک رســمی .لــذا بــه موجــب مــاده 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی ومــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روزاز طریــق ایــن روزنامــه محلــی
و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر ودر روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه
اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ودر روســتاها
ازتاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملک تســلیم ورســیداخذ نمایند.
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل
نمایــد وگواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامات ثبــت موکول
بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگرددیا معتــرض گواهی
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صدورســند مالکیت مــی نماید و
صدورســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی اســت برابــر مــاده  13آییــن نامــه مذکور
در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهارنامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده،واحد ثبتــی بــا رای هیات پــس از تنظیم
اظهارنامــه حــاوی تحدیدحــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی وتحدیدحــدود بــه صــورت همزمــان بــه اطــاع
عمــوم مــی رســاند ونســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیدحدود،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد
حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــرمی نمایــد .م الــف 19905791
تاریخ انتشارنوبت اول 99/7/27:تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/18:

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سوادکوه شمالی

آگهی اختصاصی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960310006009284مــورخ  1399.05.27هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان نــور تصرفــات
مالکانــه و بامعــارض متقاضــی بنــام آقای/خانــم امیــر نقــاش فرزندحســین ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا
بنــای احداثــی بــه مســاحت 179.48متــر مربــع بــه پــاک 1308فرعــی مفــروز و مجــزی شــده  777فرعــی از از
14اصلــی واقــع در بلــده مازنــدران بخش7ثبــت نــور محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب
در دونوبــت بــه فاصلــه 15روز در روزنامــه سراســری و محلــی آگهــی مــی گــردد درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع
بــه آرا اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار آگهــی تــا دومــاه اعتــراض خــودرا بــه اداره ثبــت
محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماید.معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض مبــادرت
بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبت محــل تحویل
دهــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد .م الــف 19905636
تاریخ انتشار اول  99.07.12تاریخ انتشار دوم 99.07.27

صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

متن اگهی مزایده
اگهی مزایده مال منقول ( اتومبیل ) اسناد ذمه ای پرونده کالسه 9900024

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه فــوق لــه ســمانه کلهــری و علیــه ابراهیــم غفاریــان ششــدانگ بــک
دســتگاه ســواری ســاینا مــدا  1396بــه شــماره انتظامــی ایــران  351 – 18ص  66بــه رنــگ ســفید و شــماره
شاســی  5745015شــماره موتــور M 58496368کــه طبــق نظــر کارشناســی رســمی دادگســتری مــورخ
 1399/2/20موتــور و اتــاق اصالــت دارد موتــور ســالم و امــاده بــه کار اســت الســتیک  60درضــد بــه بــاال
اســت و فاقــد خوردگــی مــی باشــد کــه در پارکینــگ عمومــی ملــت واقــع در همــدان قاســم ایــاد متوقــف و
متعلــق بــه اقــای ابراهیــم غفاریــان مــی باشــد و بــه مبلــغ  ( 735/000/000هفتصــد و ســی و پنــج میلیــون
ریــال ) ارزیابــی گردیــده کــه بــع علــت عــدم انجــام تعهــد از ســاعت  9الــی  12روز دوشــنبه مــورخ
 1399/8/12در اداره اجــرای اســناد رســمی همــدان واقــع در ســعید یــه بــاال نبــش بلــوار غنــی زادیــان اداره
کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان همــدان طبقــه اول از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد و مزایــده از
مبلــغ  ( 735/000/000هفتصــد و ســی و پنــج میلیــون ریــال ) شــروع و بــه بــاال تریــن قیمــت پیشــنهادی
نقــدا فروختــه میشــود شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه گارشناســی 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 مزایــده بــه حســاب صنــدوق
ثبــت تودیــع نمایــد ودر صورتــی کــه ظــرف مهــات مقــرر مانــد فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز
نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــود و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد  .کلیــه هزینــه هــای قانونی
بــه عهــده برنــده مزایــده میباشــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وضــول خواهــد شــد .ضمنــا چنانچــه روز
مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد .مزایــده روز اداری بــع از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر
برگــزار خواهــد شــد.
تاریخ انتشار1399/7 / 27 :
ابتکار – م/الف 1076

مفقودی

رییس اجرای اسناد رسمی همدان – جالل حدادی

آگهــی تغییــرات شــرکت آرد الــدوز گنــدم زریــن ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 12501
و شناســه ملــی  14005632378بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1399،07،16تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :ســرمایه شــرکت از مبلــغ 60500000000ریــال بــه مبلــغ
 100000000000ریــال منقســم بــه  20000ســهم5000000ریالی بانــام کــه از طریــق مطالبــات حــال
شــده ســهامداران از شــرکت افزایــش یافــت و مــاده  5اساســنامه شــرکت بــه ایــن شــرح کــه ســرمایه
شــرکت بــه مبلغ100000000000ریــال منقســم به20000ســهم 5000000ریالــی بانــام کــه صــد در
صــد پرداخــت شــده میباشــد اصــالح گردیــد.

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت بهتــاز تیــپ  125CCبه رنگ مشــکی مــدل 1389
بشــماره پــالک  37835ایــران  578و شــماره موتــور  81120009و شــماره تنــه  8913125مفقــود و از
7136
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو  PARS XU7بــه شــماره انتظامــی 276د 23ایــران  45بــه
شــماره موتــور 124K1451735و شــماره شاســی  NAAN01CE1LH248985مــدل  1399برنــگ ســفید-
روغنــی بنــام علیرضــا نجفــی بــزی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

آگهی اختصاصی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل (7152 )1022473

برابــر رای شــماره  139960310006008417مــورخ  1399.04.29هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان
نــور تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی بنــام آقای/خانــم غالمحســین ســیاح فرزندمحمــد ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 601.70متــر مربــع بــه پــالک  414فرعــی مفــروز و
مجــزی شــده از  26فرعــی از  20اصلــی واقــع در سراســب مازنــدران بخش5ثبــت نــور محــرز گردیــده
اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15روز در روزنامــه سراســری و محلــی
آگهــی مــی گــردد درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه آرا اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد
از تاریــخ انتشــار آگهــی تــا دومــاه اعتــراض خــودرا بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید
اخــذ نماید.معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد .م الــف 19905637
تاریخ انتشار اول  99.07.12تاریخ انتشار دوم 99.07.27

صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور
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آگهی اختصاصی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960310006009284مــورخ  1399.05.27هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان
نــور تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی بنــام آقای/خانــم امیــر نقــاش فرزندحســین ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 179.48متــر مربــع بــه پــالک 1308فرعــی مفــروز
و مجــزی شــده  777فرعــی از از 14اصلــی واقــع در بلــده مازنــدران بخش7ثبــت نــور محــرز گردیــده
اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15روز در روزنامــه سراســری و
محلــی آگهــی مــی گــردد درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه آرا اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند
بایــد از تاریــخ انتشــار آگهــی تــا دومــاه اعتــراض خــودرا بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم
و رســید اخــذ نماید.معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل
دهــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م الــف 19905636
تاریخ انتشار اول  99.07.12تاریخ انتشار دوم 99.07.27

صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

6831

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

برابــر رای شــماره  139960309030000325مــورخ  1399/05/05هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
شهرســتان قزویــن -البــرز تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه کوخالــو فرزنــد علــی یــار
بــه شــماره شناســنامه  4310262996صــادره از قزویــن بــه شــماره ملــی  4310262996در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه احداثــی در قســمتی از قطعــه اول افــرازی بــه مســاحت 116/17متــر مربــع باقیمانــده پــالک
شــماره  13اصلــی واقــع در بخــش  5حــوزه ثبــت ملــک قزوین-البــرز خریــداری از مالــک رســمی آقــای
غالمحســین پنجعلــی 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 اول1399/07/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/08/12 :

سیدهاشم حسینی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز

7139

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 بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده
اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  .آقــای فردیــن
امیریــان فرزنــد ســیروس بــه شــماره شناســنامه  2610015607صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی
 2610015607در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــا کســر معبــر احتمالــی
مســکونی بــه مســاحت  272/52مترمربــع پــالک  3300فرعــی از  2اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل
بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی فیــروز امیریــان 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 .م الــف  1938تاریــخ انتشــار نوبــت اول :
 99/07/27تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/08/12 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی

مفقودی زنجان(نوبت دوم)

7133

اصــل پروانــه حمــل ســالح شــکاری ســاچمه زنــی یــک لــول تــه پــر بــه شــماره ســریال  1999536متعلــق بــه
6869
آقــای علــی کرمــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی خــودروی ســواری تیبــا مــدل  1395بــه رنــگ ســفید روغنــی
بشــماره انتظامــی  516ب  43ایــران  56و شــماره موتــور M15/8302308و شــماره شاســی
 NAS811100G5899167متعلــق بــه اقــای عبــاس عســکری مورچــه خورتــی مفقــود و از درجــه
7138
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد  .خانــم روحیــه ساســانیان فرزنــد مطلــب بــه شــماره شناســنامه  2278صــادره از آســتارا
بــه شــماره ملــی  2619340292در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری احداثــی کاربــری
مســکونی بــه مســاحت  129/38مترمربــع پــالک  297فرعــی از  27اصلــی واقــع در قریــه حیــران وســطی بخــش
 32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی مطلــب ساســانیان بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضرر
بــه دادگاه نخواهــد بــود .م الــف  1940تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/07/27 :تاریخ انتشــار نوبــت دوم 99/08/12 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

7132

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 حوزه ثبتی
شهرستان فومن

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 314س 87ایــران
 95بــه شــماره موتــور 01127083و شــماره شاســی  S1412284501482مــدل  1384برنــگ نقــره ای-متالیــک
بنــام شــریف جنگــی زهــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر بــا رای شــماره  139960318012001669مــورخ 1399/06/25 :هیــات
اول و دوم موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت ،تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عبــاس رفمــج فرزنــد
محمدعلــی بــه شــماره شناســنامه  3699صــادره از شــفت در یــک بــاب خانــه  /یــک قطعــه زمیــن مشــتمل
براعیــان احداثــی پمــپ بنزیــن بــا کاربــری تاسیســات و تجهیــزات شــهری بــه مســاحت 2580.98متــر مربــع
پــالک  704فرعــی از  24اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  45فرعــی از  24اصلــی واقــع در احمدســرگوراب
خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین و خانمهــا رقیــه و شــهال جملگــی ارام احمدســرائی(زارع صاحب نســق)
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند ،میتواننــد 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.
م الف 1959-
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/07/27تاریخ انتشار نوبت دوم1399/08/11 :

ایرج حیدرپور کیائی -رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر بــا رای شــماره  139960318012001880مــورخ1399/07/14 :
هیــات اول و دوم موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت ،تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای
محمدعلــی موحــدی کوزانــی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه  3013صــادره از شــفت در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و محوطــه بــا کاربــری تجــاری بــه مســاحت  182.70مترمربــع
پــالک  659فرعــی از  58اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  19فرعــی از  58اصلــی واقــع در قریــه
مالســرا خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســیدرضا شــیردل مالســرائی (زارع صاحــب نســق) محــرز
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند ،میتواننــد
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 .م الــف 1957-
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/07/27تاریخ انتشار نوبت دوم1399/08/11 :

برابــر رای شــماره  139960318016000213مورخــه  1399/05/07هیــات 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 احمــد رمضانــی فرزنــد ســلمان بــه شــماره شناســنامه  559صــادره
از رحیــم آبــاد بــه شــماره ملــی  6319386789در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  230مترمربــع پــالک  542فرعــی از  175اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک – فرعــی از 175
اصلــی واقــع در قریــه گلدشــت 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 مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  445 .تاریخ انتشــار نوبــت اول
 99/07/13 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/07/27 :

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن – حسن عباس زاده

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد – محمد جواد مکرم
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  1399603180120000717مورخــه  1399/03/19هیــات
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــود زحمتکــش خســمخی
فرزنــد اســمعیل شــماره شناســنامه  2163صــادره از فومــن در شــش دانــگ یــک بــاب خانــه انبــاری و محوطــه
بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  218متــر مربــع پــالک  1604فرعــی مجــزی شــده از پــالک  67واقــع در
قریــه پیــر ده شــفت ســنگ اصلــی  12بخــش  21گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی عبدالحســین رفیــع زاده (
زارع صاحــب نســق ) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات
ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  1775.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1399/07/13 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم 1399/07/27 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور

مفقودی

6858

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ  111مــدل  1391بــه رنــگ آبــی ســیر متالیــک بشــماره
انتظامــی  364س  17ایــران  83و شــماره موتــور  4583556و شــماره شاســی  S5430091706175مفقــود
7137
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

برابــر رای شــماره  139960318016000125مورخــه  1399/04/09هیــات 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 رحیــم قلــی پــور شــونیلی فرزند حســین به شــماره شناســنامه 827
صــادره از رودســر بــه شــماره ملــی  2690490986در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثی (
ســاختمان ) بــه مســاحت  256/10مترمربــع پــالک  900فرعــی 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  439 .تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  99/07/13 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/07/27 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد – محمد جواد مکرم
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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  139960301060003314هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقــای کریــم عــرب فرزنــد قاســم بــه شــماره شناســنامه  199صــادره از ورامین در ششــدانگ یــک قطعه
زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت  653/80مترمربــع پــالک شــماره  1فرعــی از  10اصلــی واقــع در قریه
موســی آبــاد کاشــانی تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت رضــا بــرزم محــرز گردیــده اســت لــذا
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتی که اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت
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 مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  257 .ث  /م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت
اول  99/07/09 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/07/27 :

رئیس ثبت اسناد و امالک  -محمد رحیم پورراینی
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) وانــت تویوتــا هایلوکــس بــه شــماره انتظامــی 963ج 18ایــران  85بــه شــماره
موتــور  4y0363624و شــماره شاســی  YN1060015264مــدل  1992برنــگ ســفید روغنــی بنــام عبدالرحمــن
شــاهوزئی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد  ،در ضمــن صاحب ســند مجهــول المــکان می باشــد7145 .

مفقودی

کارت خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 722س 54ایــران  95بــه شــماره موتــور 12484083187
و شــماره شاســی  14244297مــدل  1384برنــگ نقــره ای  -متالیــک بنــام جنگیــان قــوی پنجــه مفقــود و از
7146
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

ســند كمپانــي خــودرو ســواري ام وي ام بــه شــماره پــاك 289-36ط 37مــدل  1394شــماره موتــور
 MVM477FJAF035109شــماره شاســي  NATFBAMD8F1027061بــه نــام مجتبــي قاليبــاف
طوســي نــژاد مفقــود گرديــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

مفقودی

ســندكمپانی وبــرگ سبز(ســندراهنمائی رانندگی)اتومبيــل ســواریMVM X33برنــگ مشــگی
وشــماره انتظامی364ب74ايــران94و شــماره شاســی NATGBAXK5G1038258وشــماره موتــور
MVM484FAFG038030بنــام اينجانــب فاطمــه صالحــی نــودزی مفقودشــده ازدرجــه اعتبارســاقط اســت.

مشهد

مفقودی

شناســنامه مالکيــت خــودروی ســواری ام وی ام  )MVM( 530مــدل  1390بــه شــماره انتظامــی  339ل 53
ايــران  46بــه شــماره موتــور  MVM 484 FFFA 002705و شــماره شاســی NATGcAVF 591002852
متعلق به خانم افسانه نظری علی سرائی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

برابــر رای شــماره  1399/07/13 - 139960318003004738هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فومــن تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مونــس آشــیان ســاز فرزنــد محمــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی 2668907608
نســبت بــه ششــدانگ خانــه و محوطــه بــه مســاحت  370مترمربــع بــه شــماره پــالک  2208فرعــی مفــروز و
مجــزی شــده از پــالک  73فرعــی از  6اصلــی واقــع در گشــت بخــش  24گیــالن خریــداری از مالک رســمی آقای
محمــد ابراهیــم آشــیان ســاز 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  1933 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/07/27 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/08/11
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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

ایرج حیدرپور کیائی -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر بــا رای شــماره  139960318012001665مــورخ1399/06/25 :
هیــات اول و دوم موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت ،تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای
مرتضــی نیکیــان شــفتی فرزنــد پرویــز بــه شــماره شناســنامه 17صــادره از شــفت در ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بریکبــاب خانــه و محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  1392.59مترمربــع کــه از
ایــن مقــدار  14325مترمربــع در حریــم رودخانــه قــراردارد پــالک فرعــی  711از اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از پــالک  33فرعــی از  20اصلــی واقــع در ذوالپیــران خریــداری از مالــک رســمی آقــای پرویــز نیکیــان
شــفتی(زارع صاحــب نســق)محرز 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 ،میتواننــد 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 .م الــف 1955-
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/07/27تاریخ انتشار نوبت دوم1399/08/11 :

ایرج حیدرپور کیائی -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابــر آراء هیــات  /هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز
گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصله
 15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری آگهــی مــی شــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع از
مراجــع متضــرر بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی نمــی باشــد.
آقــای حســین هــادی پــور فرزنــد غــالم بــه شــماره شناســنامه  755بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  91/19مترمربــع بــه پــالک  3894فرعــی از ســنگ اصلــی  65مفــروز از
پــالک یــک واقــع در قریــه درویشــانبر بخــش  15گیــالن کــه برابــر رای شــماره  4216مــورخ 1399/07/22
دبیرخانــه قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات نامبــرده تاییــد گردیــده اســت.
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/07/27تاریخ انتشار نوبت دوم1399/08/11 :

محمدرضا فروهی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنگرود

سند .شناسنامه و کارت خودروی وانت پیکان تیپ  1600iبه رنگ سفید روغنی
مدل  ۱۳۸۴به شماره موتور  11284085263به شماره شاسی 12161413به شماره
پالک  ۳۲ب  ۲۷۵ایران  ۴۹به نام جعفر رستگار دولت آباد مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد ..

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

برابــر آراء هیــات  /هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز
گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصله
 15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری آگهــی مــی شــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع از
مراجــع متضــرر بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی نمــی باشــد.
آقــای محمــد علــی پــور فرزنــد جــواد بــه شــماره شناســنامه  279بصــورت ششــدانگ یــک قطعه زمین مشــتمل
بــر ســاختمان بــه مســاحت  211/40مترمربــع بــه پــالک  3895فرعــی از ســنگ اصلــی  65مفــروز از پــالک یــک
واقــع در قریــه درویشــانبر بخــش  15گیــالن کــه برابــر رای شــماره  4219مــورخ  1399/07/22دبیرخانــه قانــون
تعییــن تکلیــف تصرفــات نامبــرده تاییــد گردیده اســت.
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/07/27تاریخ انتشار نوبت دوم1399/08/11 :

محمدرضا فروهی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنگرود

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر بــا رای شــماره  139960318603006686مــورخ 1399/05/20 :هیــات موضــوع قانــون
تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ملک
ناحیــه  2رشــت ،تصرفــات مالکانــه بالمعــارض آقــای حمیدرضــا محمــدزاده کردمحلــه فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره
شناســنامه  2493صــادره از رشــت در قریــه اج بیشــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه
مســاحت  32مترمربــع پــالک فرعــی  2377از اصلــی  91مفــروز مجــزی از پــالک  92از اصلــی  91واقــع در بخــش
چهــار رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای رضــا و عزیــز و ام البنیــن و زهــرا و مریــم محمــدی آج بیشــه محــرز
گردیــده اســت،لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند ،میتواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی
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 .م الــف 1948-
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/07/27تاریخ انتشار نوبت دوم1399/08/12 :

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی سوادکوه شمالی

نظربــه دســتورمواد 1و 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب
 ،1390/9/20امــالک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی
ســوادکوه شــمالی مــورد رســیدگی وتصرفــات مالکانــه وبالمعــارض آنــان محــرز و رای الزم صادرگردیــده جهــت
اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :امــالک متقاضیــان واقــع در قریــه کتــی لتــه پــالک  268فرعــی
 -185اصلــی بخــش  15حــوزه ثبــت ســوادکوه شــمالی بــه مالکیــت نرگــس مفتاحــی نســبت بــه ســه دانــگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  717/30متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه از مهــدی فــالح
مالــک رســمی .لــذا بــه موجــب مــاده 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی ومــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روزاز طریــق ایــن روزنامــه محلــی
و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر ودر روســتاها عــالوه بــر انتشــار آگهــی،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه
اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ودر روســتاها
ازتاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملک تســلیم ورســیداخذ نمایند.
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل
نمایــد وگواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامات ثبــت موکول
بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگرددیا معتــرض گواهی
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صدورســند مالکیــت مــی نماید
و صدورســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی اســت برابــر مــاده  13آیین نامــه مذکور
در مــورد قســمتی از امالکــی کــه قبــال اظهارنامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده،واحد ثبتــی بــا رای هیات پــس از تنظیم
اظهارنامــه حــاوی تحدیدحــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی وتحدیدحــدود بــه صــورت همزمــان بــه اطــالع
عمــوم مــی رســاند ونســبت بــه امــالک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیدحدود،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد
حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــرمی نمایــد .م الــف 19905816
تاریخ انتشارنوبت اول 99/7/27:تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/18 :
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آگهی اختصاصی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960310006008417مــورخ  1399.04.29هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان نــور تصرفــات
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی بنــام آقای/خانــم غالمحســین ســیاح فرزندمحمــد ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن با
بنــای احداثــی بــه مســاحت 601.70متــر مربــع بــه پــالک  414فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از  26فرعــی از 20
اصلــی واقــع در سراســب مازنــدران بخش5ثبــت نــور محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب
در دونوبــت بــه فاصلــه 15روز در روزنامــه سراســری و محلــی آگهــی مــی گــردد درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع
بــه آرا اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار آگهــی تــا دومــاه اعتــراض خــودرا بــه اداره ثبــت
محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماید.معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض مبــادرت
بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبت محــل تحویل
دهــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد .م الــف 19905637
تاریخ انتشار اول  99.07.12تاریخ انتشار دوم 99.07.27
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