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آگهی موضوع ماده  ۳قانون و  ۱۳آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود بــه
شــرح ذیــل رســیدگی و تأییــد و انشــاء گردیــد .مراتــب در اجــرای مــاده  ۳قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقــوق
در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچه اشــخاص نســبت
بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض
مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیم دادخواســت بــه مراجــع قضایی
ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکول بــه ارائه
حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضای
مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر
خواهــد شــد در هــر حــال ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود.
پرونــده کاســه  ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۰۱۰۷و رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۲۱۲۲مورخــه  ۹۹/۱۰/۲۴بــه
تقاضــای آقــای میــر رضــا قلــی پــور فرزنــد مصطفــی نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت
 ۱۰۱/۳۱۳متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک  ۱۱۷اصلــی واقــع در بخــش  ۴شهرســتان دورود.
خروجی از مالکیت :علی محمد پوری
انتشار نوبت اول۹۹/۱۱/۰۵ :
انتشار نوبت دوم۹۹/۱۱/۲۱ :
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آگهی موضوع ماده  ۳قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در
پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
 -۱رأی شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۹۵۷مربــوط بــه پرونــده کاســه  ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱88۰آقای/خانم
قمرنســاء نیــک کار فرزنــد عزیــز علــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه
مســاحت  ۱۶۰مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  ۲۲۱۴اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم (مبایعــه نامــه عــادی
و خریــداری مــع الواســطه از ســید علــی اکبــر تولیتــی صفحــه  ۱۴۳دفتــر.) ۵
 -۲رأی شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۹۶۴مربــوط بــه پرونــده کاســه  ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۷۴آقای/خانم
فاطمــه اســامی فرزنــد نــوروز علــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه
مســاحت  ۶۰مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  ۲۱۹۱اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم (مبایعــه نامــه عــادی
و خریــداری مــع الواســطه از عبدالعلــی بیگدلــی احــدی از ورثــه رضاخــان بیگدلــی صفحــه  ۴۲۱دفتــر .) ۲۶
 -۳رأی شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۹۵۹مربــوط بــه پرونــده کاســه  ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۷۲آقای/خانم
صمــد براتــی فرزنــد محمدعلــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده به مســاحت
 ۱8۱/۵۹مترمربــع پــاک شــماره  8فرعــی از  ۱۹۴۶اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم ( مبایعــه نامــه عــادی و
خریــداری مــع الواســطه از محمدعلــی براتــی صفحــه  88دفتــر .) 8۱
 -۴رأی شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۹۷۲مربــوط بــه پرونــده کاســه  ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۷۶آقــای/
خانــم فــرح اصغــری پــور فرزنــد قربانعلــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بــه مســاحت  ۱۰8مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  ۲۳۳۵اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم ( مبایعــه نامــه
عــادی و خریــداری مــع الواســطه از وراث ســید تقــی بیگدلــی صفحــه  ۴۲۱دفتــر  ۲۵۴و صفحه  ۱۳۳دفتــر .) ۱8۲
 -۵رأی شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۹۶۶مربــوط بــه پرونــده کاســه  ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۷۵آقای/خانــم
حســین محمــد یــاری فرزنــد عروجعلــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  ۷۹/۲۰مترمربــع پــاک شــماره  ۱/۱۵۲فرعــی از  ۲۱۵۹اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم ( مبایعــه
نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از صونــا قربانــزاده صفحــه  ۲۰۳دفتــر .) ۵8۲
 -۶رأی شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۹۶۲مربــوط بــه پرونــده کاســه  ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۷۳آقای/خانــم
اعظــم صانــع فرزنــد علــی اصغــر در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 ۵۱/۷۵مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  ۲۱۹۰اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم ( مبایعــه نامــه عــادی و
خریــداری مــع الواســطه از اســداله زمــرد صفحــه  ۲۵۹دفتــر .) ۶۷
 -۷رأی شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱8۰۲۳مربــوط بــه پرونــده کاســه  ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷8۹آقــای/
خانــم مجیــد حجــازی پــور فرزنــد امامعلــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  ۶8/۱۳مترمربــع پــاک شــماره  ۲۵فرعــی از  ۱8۹۶اصلــی واقــع در بخــش دو ثــت قــم (مبایعــه نامــه
عــادی و خریــداری مــع الواســطه از حســین دارابــی صفحــه  ۱۴۲دفتــر .) ۱۰۰
 -8رأی شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱8۰۲8بــه پرونــده کاســه  ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۹۴آقای/خانــم ولــی
الــه نظــری فرزنــد احمدعلــی درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 ۱۱۴/۴۳متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  ۱۹۴۷/۱۵۰اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم ( مبایعــه نامه عادی
و خریــداری مــع الواســطه از نادعلــی حقیقــی صفحــه  ۱۹۳دفتــر .) ۲۲۳
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 ۱۵روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  ۲مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکماه
پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بر اســاس قانــون مذکــور مانع
از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
(بازتاب خبر_ ابتکار )
تاریخ انتشار دوم۹۹/۱۱/۲۰ :
تاریخ انتشار اول۹۹/۱۱/۰۵ :
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مفقودی

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۰۳8هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضی
آقــای محمــد تاجیــک فرزنــد اســماعیل بــه شــماره شناســنامه  ۲8۰صــادره از ورامیــن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت  ۲۹۷/۴۵مترمربــع پــاک شــماره  ۴8۶فرعــی از  ۷اصلــی واقــع در قریــه کاظــم آبــاد
بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت ولــی الــه بختیــاری فرزنــد حســین محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به
ایــن اداره تســلیم و 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 ۴8۱ .ث  /م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  ۹۹/۱۰/۲۰ :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ۹۹/۱۱/۰۵ :

رئیس ثبت اسناد و امالک  -محمد رحیم پورراینی

8756

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ – ۱۳۹۹۶۰۳۱8۰۰8۰۰۳۲۴۰هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بامعــارض کمــال ســنائیان رودســری فرزنــد کمــال بــه شــماره شناســنامه ۲۶8۰۱۷888۲
صــادره از رودســر در ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  ۲8۲۱/۶۹مترمربــع به شــماره پــاک ۱۰۲۲
فرعــی قســمتی از قطعــه  ۲8تفکیکــی از  ۷۰اصلــی واقــع در قریــه دریــا وارســر بخــش  ۲۹گیــان خریــداری از
مالــک رســمی محمــد ربیعــی گیانــی و اســمعیل پــور نظــری و ســید علــی ابراهیمی میــان پشــته و اکبر قاســمی
نــژاد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ
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 ۷۴8 .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز شــنبه  ۹۹/۱۰/۲۰تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز یــک شــنبه ۹۹/۱۱/۰۵

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

876۱

آگهی موضوع ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  ۹۹/۱۰/۰۷ – ۱۳۹۹۶۰۳۱8۰۲۰۰۰۲8۲۳هیــات 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 خانــم آســیه مهــدی زاده الت محلــه فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره شناســنامه
 ۲۰۵۵صــادره از رودســر و کدملــی  ۲۶۹۰۳88۰8۱بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه
مســاحت  ۱۵۰مترمربــع پــاک  ۱۲۳۶فرعــی از ســنگ  ۲۱8اصلــی واقــع در قریــه قاســم ابــاد ســفلی بخــش ۲۹
گیــان خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــاک بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی اســتان گیــان
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز 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 ۷۴۷.
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :شــنبه  ۹۹/۱۰/۲۰تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :یــک شــنبه ۹۹/۱۱/۰۵

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

8762

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب مهــا آریانــا فرزنــد هوشــنگ بــه شــماره شناســنامه  ۱۳۳۶صــادره از زاهــدان
در مقطــع کارشناســی رشــته نــرم افزارکامپیوترصــادره ازواحــد دانشــگاهی زاهــدان بــا شــماره  ۳8۴۰۳۴۴۰مفقود
گردیــده اســت و فاقــد اعتبارمــی باشــد.ازیابنده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
904۱
زاهــدان بــه نشــانی خیابــان دانشــگاه – نرســیده بــه میــدان دکتــر حســابی ارســال نمایــد.
تاریــخ انتشــار نوبــت اول یکشــنبه  ۹۹/۱۱/۵تاریــخ انتشــار نوبــت دوم یکشــنبه  ۹۹/۱۱/۱۹تاریــخ انتشــار
نوبــت ســوم یکشــنبه ۹۹/۱۲/۳

مفقودی

برابــر رای شــماره  99/06/18 - 139960318018001537هیــات 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 مهــران یوســفی فرزند حســین بــه شــماره ملــی  4132174591در ســه دانگ مشــاع
از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان و محوطــه بــه مســاحت  632/73مترمربــع مجــزی شــده از  77فرعی از ســنگ
 24اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  514فرعــی در نظــر گرفتــه شــده
 ،خریــداری از مالــک رســمی ( زارع  :میــرزا فاتحــی قاضیانــی  :ســند زارعانــه  ) 48/09/728202محــرز 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 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 انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  2941 .تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  99/10/20 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/11/05

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  99/10/02 - 139960318018003707هیــات 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 علــی علیــزاده نجــد فرزنــد یوســف بــه شــماره ملــی  259426084در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت  216/60مترمربــع مجــزی شــده از  31/104فرعــی از
ســنگ  3اصلــی واقــع در قریــه رودبــرده بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  2806فرعــی در نظــر گرفتــه
شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی ( زارع  :ســید عبــاس رضویــان ) 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  2939 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول 99/10/20 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/11/05

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

8760

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  139960318012002743مورخــه  1399/09/29هیات اول
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی
حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای جــواد مــرادی الســکی فرزند علی شــماره
شناســنامه  2977صــادره از رشــت در شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  210متــر مربــع بــا
کاربــری مســکونی پــالک فرعــی  622فرعــی مجــزی شــده از پــالک  235واقــع در قریــه پیــر ســرا ســنگ اصلــی
 11بخــش  21گیــالن خریــداری از مالکیــت رســمی رمضانعلــی افســرده لختکــی ( زارع صاحــب نســق ) محــرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور
و عــدم ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت
اقــدام خواهــد شــد  2971.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1399/10/21 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1399/11/05 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور

مفقودی

8798

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) و ســند وانــت تویوتــا  1600بــه شــماره انتظامــی 623ه 22ایــران
 32بــه شــماره موتــور  2818147و شــماره شاســی  170140برنــگ ســبز بنــام حســین یــاری مفقــود
9043
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

9052

بروجن

مفقودی

بــرگ فــروش (ســند کمپانــی )خــودرو وانــت پیــکان مــدل  1384بــه شــماره شاســی  12157234وشــماره
موتــور  11284081494وشــماره انتظامــی 49ایــران  767ج  21متعلــق بــه علــی زیــر راهــی مفقــود گردیــده
وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد – احسان شعبانی دریا وارسری

8799

برابــر رای شــماره  99/06/18 - 139960318018001548هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کیومــرث قلــی پــور چنــاری فرزنــد غالمحســین بــه شــماره ملــی
 5699043391در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت 2342/76
مترمربــع مجــزی شــده از  73فرعــی از ســنگ  24اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش  12گیــالن ،
کــه بــرای آن شــماره  517فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی ( زارع  :غالمحســین
اســتادی قاضیانــی – شــماره زارعانــه  )52/05/04-16401محــرز 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  3194 .تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  99/11/05 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/11/20

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر – علی نصرتی

9034

مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی ســواری بــی ام و  730Liمــدل  2017بــه رنــگ مشــکی متالیــک بشــماره شاســی
 WBAVE0103HG927959و شــماره موتــور B48B20B16169945متعلــق بــه اقــای بهــروز صادقــی محمد
9023
آبــاد کــد ملــی  0780135520مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری سیســتم ســایپا تیــپ  132SEمــدل  1394بــه
رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی  295م  75ایــران  46و شــماره موتــور  5354313و شــماره
شاســی  NAS421100F1180380متعلــق بــه خانــم معصومــه حســن زاده مفقــود و از درجــه اعتبــار
9030
ســاقط مــی باشــد

مفقودی

مجــوز حمــل ســالح شــکاری دو لــول تــه پــر کنــار هــم مــدل کوســه کالیبــر  12بــه شــماره بدنــه 90905325
ســاخت کشــور ترکیــه متعلــق بــه اقــای رمضــان حبیبــی تمیجانی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه  628صادره
9031
از رودســر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو  405مــدل  1385بشــماره انتظامــی  261ق  23ایــران  22و شــماره
شاســی  13230606و شــماره موتــور  12485057213متعلــق بــه اقــای بهــادر هاشــم پــور ســلوط مفقــود و از
9032
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
درخصــوص دادخواســت خورشــید و گــدا علــی جملگــی جمالــی سقالکســاری باوکالــت عبــاس فریــد پرچمیــن
ســفلی و کریــم شــاداب چنــاری بطرفیــت رقیــه خانــم محمــدی سقالکســاری و زهــرا  ،کلثــوم تقــی جملگــی
جمالــی بــه خواســته تحریــر تــرک در خصــوص تحریــر ترکــه مرحــوم یونــس جمالــی سقالکســاری الزم بــه ذکــر
اســت ورثــه یــا نماینــده قانــون یانهــا بســتانکاران و مدیونیــن بــه متوفــی و کســان دیگــر کــه حقی بــر ترکــه دارند
در تاریــخ  1399/12/20ســاعت  10صبــح جهــت اجــرای قــرار تحریــر ترکــه در شــعبه اول شــورای حــل اختــالف
شهرســتان رشــت حاضــر شــوید 3196 .

شعبه یک شورای حل اختالف رشت

9033

مفقودی

9053

لردگان

مفقودی

ســند کارخانــه کامیونــت بــاری چوبــی سیســتم هیونــدای تیــپ کــروس دی  14بــه شــماره انتظامــی 449ع76
ایــران  85بــه شــماره موتــور  37912007319566و شــماره شاســی  37911786008799مــدل  1386برنــگ
9045
ســفید بنــام صالــح محمــد امانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز)  ،ســند و بــرگ تــردد خــودرو ســواری رنــو بــه شــماره انتظامــی  26217چابهار به
شــماره موتــور  113657و شــماره شاســی  258019مــدل  2012برنــگ ســفید بنــام شــرکت بازرگانــی و صنعتــی
9046
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) و ســند خــودرو ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 632ص 13ایــران 95بــه
شــماره موتــور  2401901و شــماره شاســی  S1412287473280مــدل  1387برنــگ نقــره ای بنــام غــام
9047
حســین رئیســی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) و ســند خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی 969ق 67ایــران 95بــه
شــماره موتــور  124K1243067و شــماره شاســی  NAAN01CE6JH329297مــدل  1379برنــگ ســفید
9048
بنــام مهــرداد جــدگال مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) وانــت تویوتــا لندکــروز اف جــی  75بــه شــماره انتظامــی 622ق 34ایــران 95بــه
شــماره موتــور  00119370و شــماره شاســی  0038550مــدل  1986برنــگ ســفید بنــام محمــد ســعید بلــوچ
9049
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
ســند خــودرو ســواری پــژو پارس بــه شــماره انتظامــی 772ن 19ایــران  63بــه شــماره موتــور  124K1340603و
شــماره شاســی  NAAN01CE1KH510079مــدل  1398برنــگ ســفید بنــام ســید احمــد حیــدری مفقــود و
9050
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی تغییرات شرکت دویست و هشتاد و سه ایثارگران پرورش بز نجدی شرکت
تعاونی به شماره ثبت  690و شناسه ملی  10680011363به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/07/23تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :مرضیه پور
فتحی به شماره ملی 4269098333و خانم زهره پور فتحی به شماره ملی 4260027549
و آقای حسین پور فتحی به شماره ملی  4269097681به سمت اعضای اصلی هیئت
مدیره و خانمها مائده پور فتحی با کد ملی 4260102745و حکیمه باز پور با کد ملی

برابــر رای شــماره  99/06/18 - 139960318018001540هیــات 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 عبــاس طالبــی فرزنــد حیــدر بــه شــماره ملــی  0532184459در ســه دانگ مشــاع از
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان و محوطــه بــه مســاحت  632/73مترمربــع مجــزی شــده از  77فرعــی از ســنگ
 24اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  514فرعــی در نظــر گرفتــه شــده
 ،خریــداری از مالــک رســمی ( زارع  :میــرزا فاتحــی قاضیانــی  :ســند زارعانــه  ) 48/09/728202محــرز 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 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 انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  2943 .تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  99/10/20 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/11/05

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

مفقودی

اصــل بــرگ ســبزخودرو وانــت پیــکان مــدل  1381بــه شــماره شاســی  81901549وشــماره موتــور 11518101429
وشــماره پــاک 63ایــران 794د 48بــه نــام مصطفــی اســماعیلی مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط می باشــد

مفقودی

برابــر رای شــماره هــای  139960318016000442و  139960318016000443و 139960318016000444
مورخــه  1399/08/18هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رحیــم آبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی خانــم کوثر
علــی نیــا ســی ســرا و اقــای عبــاس ســبز علــی نیــا و خانــم کیمیــا علــی نیــا ســی ســرا فرزنــدان خیرالــه و قاســم
و خیرالــه بــه شــماره شناســنامه  913و  3و  472صــادره از رودســر و رحیــم آبــاد بــه شــماره ملــی 2691635971
و  6319856904و  2691631591در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 205/02مترمربــع ( خانــم کوثــر علــی نیــا ســی ســرا نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ و اقــای عبــاس
ســبزعلی نیــا و خانــم کیمیــا علــی نیــا ســی ســرا نســبت بــه یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ ) پــالک 261
فرعــی از  174اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک – فرعــی از  174اصلــی واقــع در جعفــر ســرا خریــداری
شــده از مــورد نســق مالــک رســمی آقــای هــادی محمــد پــور اشــکلک محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور
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  727 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول 99/10/21 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/11/05 :

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

لردگان

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

8764

9051

مفقودی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رضوانشهر – آرمان کاظمی

8759

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

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

مفقودی

مجوزحمــل ســاح تــک لــول گلولــه زنــی متوســط کالیبــر  7/92مــدل گلنگدنــی بــه شــماره ســاح M35952
ســاخت یوگســاوی متعلــق بــه خانــم لیــا خــدری مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

تمامــی مــدارک ســند مالکیــت شناســنامه کارت وبیمــه خــودرو ســواری ام وی ام  ۳۱۵مــدل  ۱۳۹۶بنــام
رضارنجبــر بــه شــماره پــاک 8۳۷ب۵۷ایــران ۹۴شــماره موتــور  ۰۶۲۰۰۱شــماره شاســی ۱۰۵۰۶۳۳مفقــود واز
90۳9
درجــه اعتبارســاقط مــی باشــند.

8763

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو وانــت باری ســایپا تیــپ  151بــه شــماره انتظامــی 398ق 54ایــران 95
بــه شــماره موتــور M13/6007515و شــماره شاســی  NAS451100H4974589مــدل  1396برنــگ ســفید
9044
بنــام عبــداهلل خرمــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

برابــر رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱8۰۱۷۰۰۴۴۰۵مورخــه  ۱۳۹۹/۰۹/۲۴هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک رضوانشــهر
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی اقــای کریــم همــدم کوهســتانی فرزنــد فتــح الــه به شــماره شناســنامه ۱۱
صــادره از پــره ســر در یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  ۳88/۹۵مترمربــع پــاک
 ۲۵۶۴فرعــی از  ۲۶اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  ۷فرعــی از  ۲۶اصلــی واقــع در قریــه ســیاهکان بخــش
 ۲۷گیــان خریــداری از نســق اقــای محمــد بزرگــی محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد  ۲۹۶۲ .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  ۹۹/۱۰/۲۰ :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ۹۹/۱۱/۰۵ :

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو بــه شــماره انتظامــی ۶۴8ق ۷۴ایــران  ۹۵به شــماره موتور
 ۱۲۴K۱۲۶۰۵۴۴و شــماره شاســی  NAAM۰۱CE۰JK۳۹۶۲۲۰مــدل  ۱۳۹۷برنــگ خاکســتری بنــام مهــران
9042
آفریــن مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

آگهی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری سیســتم هیونــدای تیــپ ورنــا  1600GLSمــدل  1389بــه رنــگ
ســفید روغنــی بشــماره انتظامــی  127س  44ایــارن  46و شــماره موتــور  G4EDA554176و شــماره
شاســی  NA6NF3129AC013783متعلــق بــه اقــای تقــی رحیمــی پــس ویشــه مفقــود و از درجــه
9057
اعتبار ســاقط می باشــد

 4269073489به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند.
-2خانم آتوسا خنجری با کد ملی  4260327984به سمت بازرس اصلی تعاونی و آقای
محسن خنجری با کد ملی  4269096187به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردیدند  -3مقرر شد آگهی های شرکت و دعوت نامه ها از طریق
روزنامه کثیراالنتشار ابتکار صورت پذیرد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()1047582

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

آگهیتغییراتشرکتعمرانپایدارحنیفسهامیخاصبهشمارهثبت 7757وشناسه
ملی  14005467320به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/17
تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :به موضوع شرکت عالوه بر موراد قبلی امور پیمانکاری مربوط
به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی  ،صنایع تبدیلی ،نساجی  ،پوشاک  ،چرم  ،چوب ،
شیشه  ،سلولزی  ،کانه آرایی  ،استخراج  ،فرآوری  ،متالوژی استخراجی  ،ذخیره  ،تبدیل
مواد خام و تولید در صنایع پتروشیمی  ،شیمیایی  ،کانی غیر فلزی  ،صنایع سنگین
 ،معدنی  ،صنایع فلزی (آهن و فوالد  ،غیر آهنی و فرآورده های فلزی)  ،سازه های
صنعتی  ،تجهیزات هیدرومکانیک  ،کارخانجات ابزارآالت و ماشین ها  ،تاسیسات صنعتی
جانبی  ،تولید وسایل آزمایشگاهی و دارویی  ،کارخانجات تولید و وسایل حمل و نقل
 ،خطوط انتقال مواد در کارخانجات  ،بهینه سازی مصرف انرژی  ،صنعت حمل و نقل ،
اتوماسیون صنعتی شامل کنترل  ،ابزار دقیق  ،مانیتورینگ  ،میترینگ  ،اسکادا و کلیه
معامالت و فعالیت های بازرگانی و تجاری و ترخیص کاال  -واردات و صادرات و خرید و
فروش کلیه کاالها و قطعات و تجهیزات مجاز صنعتی و ساختمانی و فوالد و آب و برق
و نیروگاه های کشور در زمینه های ذیل  :انواع تجهیزات ابزار دقیق و برقی و مکانیکی
و تاسیسات صنعتی  ،انواع رنگ ها و فیلتر ها و لوازم آزمایشگاهی  ،انواع ماشین آالت
سنگین و هیدرولیک و پنوماتیک با کلیه قطعات و متعلقات  ،تامین کاال و تجهیزات برای
ادارات و سازمان ها پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح به موضوع شرکت اضافه
گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید -2 .محل جدید شرکت در کهگیلویه
وبویراحمد-شهر یاسوج-محله شاهد-خیابان (وزارت فرهنگ)-خیابان شهید محمد
منتظری-پالک  0-طبقه همکف کد پستی  7591738854تعیین گردید و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1081002
آگهی تغییرات شرکت سینجاز راه سهامی خاص به شماره ثبت  584و شناسه ملی 10861973324

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/05/11تغییرات ذیل اتخاذ شد  :محل

جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله

شهرک امام حسین  ،خیابان شهیدان همتی شمالی  ،خیابان فرعی [ 2شهید درویش موسوی ]  ،پالک
 ، 0طبقه همکف کد پستی  7591818915تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح

گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1081003

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

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره  – ۱۳9960۳0627۱002986هیــات اول موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد
منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد
شــفیع فهیمــی فرزنــد محمــد علــی در ششــدانگ اعیــان یــک بــاب
خانــه بــه مســاحت  48متــر مربــع قســمتی از پــالک  74اصلــی بخش
 9واقــع در خواجــه ربیــع خیابــان مهــر مــادر  29پــالک  ۳۱اعیــان
متعلــق بــه خــود متقاضــی عرصــه موقوفــه کفــش فــروش محــرز
گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  ۱۵روز 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  99/۱۱/0۵ :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :
 99/۱۱/20م الــف 8۵2 :

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره  ۱۳9860۳0627۱004۳67و رای اصالحــی
 – ۱۳9960۳0627۱00۳۵79هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد منطقــه پنــج
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد رضــا ســاالر
ســماغچه فرزنــد علــی جمعــه در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه
مســاحت  207متــر مربــع قســمتی از پــالک  49اصلــی بخــش  9واقع
در گلشــهر شــهید شــفیعی  27پــالک 78اعیــان متعلــق بــه خــود
متقاضــی عرصــه موقوفــه صفــوی پــور محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز 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 پس
از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار نوبــت اول :
 99/۱۱/0۵تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  99/۱۱/20 :م الــف 9۳4 :

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

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
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آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره  – ۱۳9960۳0627۱00۳8۱۳هیــات اول موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد
منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا ابوئی
مهریــزی فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت
 27۱/4۵متــر مربــع قســمتی از پــالک باقیمانــده  28فرعــی از 68
اصلــی بخــش  9واقــع در خیابــان رســالت  97انتهــای کوچــه ســمت
چــپ خریــداری از مالــک رســمی خانــم تــاج خانــم حاجــی حســینی
محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز 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 یک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی
تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شــد .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/۱۱/0۵ :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :
 99/۱۱/20م الــف 9۳2 :
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آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره  – ۱۳9660۳0627۱00۳809هیــات اول موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد
منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی زهــرا شــهریور
امــان محمــد فرزنــد یوســفعلی در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه
مســاحت  ۱۳0متــر مربــع قســمتی از پــالک  ۱۵68فرعــی از ۱۵
اصلــی بخــش  9واقــع در مهــر ابــاد موســی ابــن جعفــر  2داخــل
میــالن ســمت چــپ پــالک  28خریــداری از مالــک رســمی اقــای
اســماعیل لکــزا بیــات محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی به
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 99/۱۱/0۵ :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  99/۱۱/20 :م الــف 9۳6 :
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