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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه  ۱۴۰۰۰۴۰۲۰۰۲۲۰۰۰۶۳۲/۱بدین وسیله به
آقای علی رضا کمال زاده بدهکار پرونده کالسه .. ۱۴۰۰۰۴۰۲۰۰۲۲۰۰۰۶۳۲/۱
بدین وسیله به آقای علی رضا کمال زاده فرزند ستار متولد ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
با کد ملی و شماره شناسنامه  ۴۲۴۰۵۷۰۸۹۱یکی از راهنین پرونده کالسه
 ۱۴۰۰۰۴۰۲۰۰۲۲۰۰۰۶۳۲/۱که برابر گزارش  ۱۴۰۰/۴/۲۲شناخته نگردیده اید
ابالغ میگردد که برابر پرونده فوق الذکر و شماره بایگانی  ۱۴۰۰۰۰۶۴۴بین
شما و بانک کشاورزی مبلغ  ۶۴۸/۰۶۸/۵۲۵ریال بابت اصل طلب بهانضمام
خسارت متعلقه بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به
کالسه فوق در این اجرا مطرح میباشد لذا طبق ماده  ۱۸/۱۹آئین نامه اجرائی
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار آگهی که تاریخ
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیر اال نتشار درج و
منتشر میگردد که ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و
در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات
علیه شما تعقیب خواهد شد.
از طرف رئیس اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج  ....مهرداد همت زاده

برگ سبز وکارت خودروی سواری پراید تیپ صبا GLXiمدل ۱۳۸۸به رنگ
مشکی به شماره موتور  3207664به شماره شاسی  S1412288082913به
شماره پالک  ۷۲ب  ۸۹۶ایران  ۴۹به نام محمد جواد بخرد فر مفقود واز درجه
اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
سند و برگ سبز خودروی سواری سمند ایکس  7مدل ،۱۳۸۷شماره
پالک183ب 59ایران49به شماره موتور 12486238156و شماره شاسی
70715846به نام حسین ویسی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران فاطر زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت
 9606و شناسه ملی  14008495105به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1400/01/29تغییرات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از استان
کهگیلویه وبویراحمد شهرستان یاسوج به استان تهران  ،شهرستان رباط کریم
 ،بخش مرکزی  ،شهر شهرجدیدپرند ،محله پرند (شمال فار ، )2خیابان نرگس
 ،کوچه نرگس  ، 4پالک  ، 3طبقه اول کد پستی  3761365687تعیین گردید
و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج
()1162377
آگهی تغییرات شرکت عمران فاطر زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت  9606و
شناسه ملی  14008495105به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1400/01/29تغییرات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه وبویراحمد
شهرستان یاسوج به استان تهران  ،شهرستان رباط کریم  ،بخش مرکزی  ،شهر
شهرجدیدپرند ،محله پرند (شمال فار ، )2خیابان نرگس  ،کوچه نرگس  ، 4پالک ، 3
طبقه اول کد پستی  3761365687تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح
فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1162377

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین 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

برابــر رای شــماره  1400/06/01 - 140060318018002362هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی فاطمــه رفیعــی کیاســرایی فرزند شــعبانعلی بــه شــماره ملــی  6539352239در ششــدانگ یک
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  349مترمربــع مفــروز از پــالک  11فرعــی از ســنگ  11اصلــی واقــع در قریــه
کیاســرا بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  192فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی (
شــماره زارعانــه  53/07/25-20928 :نــام مالــک شــعبانعلی رفیعــی ) 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 به مــدت دو مــاه اعتــراض خود
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  1637تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/06/15 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :مــورخ 1400/06/30

کفیل ثبت اسناد و امالک سنگر – علی پاکدل

2333

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  1400/05/23 - 140060318018002291هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی ســید فریدالدیــن خضــری فرزنــد ســید رضــا بــه شــماره ملــی  00144882843در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  284/35مترمربــع مفــروز از پــالک  5فرعــی از ســنگ  3اصلــی واقــع در
قریــه رودبــرده بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  2918فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک
رســمی ( زارع  :حبیــب الــه عبدالهــی ســند زارعانــه  )52/10/12-121542 :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 به مــدت دو مــاه اعتراض
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 خواهد شــد  .م الــف 1635تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/06/15 :تاریخ انتشــار
نوبــت دوم  :مــورخ 1400/06/30

کفیل ثبت اسناد و امالک سنگر – علی پاکدل

2322

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  1400/05/23 - 140060318018002288هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی بهــادر شــعبانی ســنگری فرزنــد احمــد بــه شــماره ملــی  2595982656در ششــدانگ یــک بــاب
خانــه و محوطــه بــه مســاحت  177/64مترمربــع مفــروز از پــالک  31/104فرعــی از ســنگ  3اصلــی واقــع در قریــه
رودبــرده بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  2919فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی (
زارع  :علــی بابایــی رودبــرده ) محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز 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 اعتراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم نماینــد بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد  .م
الــف 1633تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/06/15 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/06/30

کفیل ثبت اسناد و امالک سنگر – علی پاکدل

2324

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

برابــر رای شــماره  1400/05/04 – 140060318008001672هیــات 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 عبدالــه امیدیــان فرزنــد صفرعلــی بــه شــماره شناســنامه  557صــادره از رودســر در
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  590/60مترمربــع بــه شــماره پــالک  163فرعــی قســمتی
از  3فرعــی از  123اصلــی واقــع در قریــه توتکلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عبدالخالــق
امیدیــان توتکلــه اقــدم 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  411 .م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز دو شنبه  1400/6/15تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز سه شنبه 1400/6/30

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

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  1400/06/01 - 140060318018002337هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ســید فریدالدیــن خضــری فرزنــد ســید رضــا بــه شــماره
ملــی  00144882843در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  573/49مترمربــع مفــروز
از پــالک  29فرعــی از ســنگ  3اصلــی واقــع در قریــه رودبــرده بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره
 2917فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی ( مالــک  :حســن رنجبــر ســند زارعانــه :
 )52/01/12-19049محــرز 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  .م الــف  1631تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1400/06/15 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/06/30

کفیل ثبت اسناد و امالک سنگر – علی پاکدل

2323

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری سیســتم جــک تیــپ S3-ATمــدل  1397بــه رنــگ
ســفید رغنــی بــه شــماره انتظامــی  974ق  11ایــران  56و شــماره موتــور  HFC4GB33DJ0006253و
شــماره شاســی  NAKSG7426JB107124متعلــق بــه اقــای جمشــید ذکــی زاده فــالح آبــادی مفقــود و
2617
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی فقدان سند مالکیت

برابــر رای شــماره 1400۶0۳1۸0200012۶2مــورخ  1400/04/21هیــات 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 آقــای کامــران عســکرزاده بلتــرک فرزنــد عزیزالــه بشــماره شناســنامه  1۶۳صــادره از رودســر و کــد
ملــی  2۶9129029۸بصــورت شــش دانــگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  ۳7/12متــر مربــع پــالک  59۸0فرعــی در
قســمتی از قطعــه  151تفکیکــی از ســنگ  145اصلــی واقــع در کالچــای بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
اداره کل 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 مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م
الــف ۳97 :تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/0۶/1۳:تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/0۶/2۸:

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 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي

2272

برابــر رای شــماره  1400/05/02 – 1400۶0۳1۸00۸001۶44هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض عباس
پــور حســن گلســفیدی اصــل فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه  151۳صــادره از لنگــرود در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  247/20مترمربــع بــه شــماره پــالک  ۶041فرعــی قســمتی از پــالک  2۳4فرعــی از
 ۸4اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر بخــش  29گیــالن خریــداری از حبیــب رضایــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض 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 بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م الــف ۳۸1
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز شنبه  1400/۶/1۳تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز یکشنبه 1400/۶/2۸

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

2275

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

برابــر رای شــماره 1400۶0۳1۸02000144۳مــورخ  1400/05/217هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی آقــای عبدالرضــا صفــی خانــی مبارکــه فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  17۸۳صــادره از آبــادان بــا کــد ملــی
 1۸17944۸19بصــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 20۶/72متــر مربــع پــالک ثبتــی  447فرعــی
مفــروز از پــالک  204فرعــی از ســنگ  ۳1۳اصلــی واقــع در قریــه ســورخانی بخش  29گیــالن از مالکیت وراث ابوالقاســم قاســم
زاده کاکــرودی .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی بــه مــدت دو ماه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد .م الــف ۳9۶ :تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/0۶/1۳:تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/0۶/2۸:

علی نصرتی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

2280

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین 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 پس از
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند .
 -1کرامــت ایردموســی فرزنــد بابــا بــه شــماره شناســنامه  27۳4بــه شــماره ملــی 14۶۳1547۳9در ششــدانگ یکقطعــه
زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه دو طبقه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  ۸۶۸/12مترمربع پــالک  ۳02فرعــی از 22
اصلــی واقــع در قریــه گیلــده بخــش  ۳2گیــالن خریــداری از مالک رســمی غالمحســین ظفــر محمــدی  - 2نوید رحیــم زاده
برآغــوش فرزنــد بابــا بــه شــماره شناســنامه  11۳0بــه شــماره ملــی  1۳7۶۶107۶0در ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل
بــر یــک بــاب خانــه دو طبقــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  ۳97/90مترمربــع پــالک  ۳0۳فرعــی از  22اصلــی واقع در
قریــه گیلــده بخــش  ۳2گیــالن خریــداری از مالــک رســمی الهــوردی واالئــی بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر به
دادگاه نخواهــد بــود  907/511.م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/0۶/1۳ :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/07/2۸ :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

228۱

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

برابــر رای شــماره  1400۶0۳۳1010001572هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فردیــس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی خانــم نــازی گــودرزی فرزنــد رحیــم بشــماره شناســنامه  ۶227صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت  47 / 91مترمربــع از پــالک شــماره  ۳5۳فرعــی از  1۶۳اصلــی واقــع در فردیــس
بیــن فلکــه چهــارم و پنجــم خ  44ک آزادی ســمت چــپ پــالک  11خریــداری از مالــک رســمی حســن کرکــی و
عزیزالــه کلیمــی میرزائــی 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 .

حسن صادقی نیارکی  -رئیس ثبت اسناد و امالک
ش.ارشاد 2742

تاریخ چاپ اول 1400 / ۶ / 1۳ :

2286

تاریخ چاپ دوم 1400 / ۶ / 2۸ :

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه مسکن اعضای نظام مهندسی ساختمان
خوی(سهامی خاص) نوبت اول
به شماره ثبت شرکت  ۳458به شناسه ملی۱400۳87۳۱40 :

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت مــی شــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده کــه در ســاعت  17روز شــنبه مورخــه
 1400/07/10در آدرس خــوی بلــوار احمدنیــا خیابــان بیســت متــری رفیعــی راد کوچــه نــوری پــالک ۸تشــکیل مــی گــردد حضــور بهمــراه رســانند.
دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره
استماع گزارش بازرس در مورد تراز مالی شرکت در سال منتهی به 1۳99/12/29
تصویب بودجه و بیالن سال منتهی به  1۳99/12/29توسط سهامداران
انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی و تعیین حق الزحمه آنها
انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
تبصــره  : 1اعضــای متقاضــی کاندیداتــوری بــرای انتخابــات هیئــت مدیــره و بــازرس مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت  10روز تقویمــی صبــح هــا از ســاعت ۸
الــی  14بــه دفتــر شــرکت مراجعــه نماینــد .مــدارک الزم جهــت ثبــت نــام (  .1اصــل شناســنامه  .2اصــل کارت ملــی  .۳اصــل گواهــی پایــان خدمــت بــرای مشــمولین )
تبصــره  : 2ســهامدارانی کــه امــکان حضــور در جلســه را ندارنــد مــی تواننــد از تاریــخ  1400/07/01الــی  1400/07/09بــه دفتــر شــرکت مراجعــه نمــوده و برگــه مخصوص
وکالــت بــه فــرد دیگــری را تکمیــل نماینــد بدیهــی اســت حضــور وکیــل و مــوکل بصــورت همزمــان در دفتــر شــرکت الزامی اســت.
2554
دعوت کننده از مجمع :هیئت مدیره

سیدهاشم حسینی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز

2557

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

برابــر رای شــماره  1400/0۶/0۸ – 1400۶0۳1۸00۸002199هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعارض ســید
نــوری موســوی فرزنــد ابوالحســن بــه شــماره شناســنامه  ۳4۳۳صــادره از رحیــم ابــاد در ششــدانگ مشــتمل بــر بنــای احداثــی به
مســاحت  ۳44/1۶مترمربــع بــه شــماره پــالک  1407فرعــی عرصــه قســمتی از پــالک  2فرعــی و اعیــان قســمتی از  51فرعــی از
ســنگ  ۶9اصلــی واقــع در قریــه کلــدره بخــش  29گیــالن خریــداری از محمــود منجمــی گیالنــی 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 این
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  .م الــف  17۶1تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز یــک شــنبه  1400/۶/2۸تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 1400/07/12

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

256۳

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

برابــر رای شــماره  1400/0۶/0۸ – 1400۶0۳1۸00۸002200هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بالمعــارض ســید نــوری موســوی فرزنــد ابوالحســن بــه شــماره شناســنامه  ۳4۳۳صــادره از رحیــم ابــاد در ششــدانگ
مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  224/۸2مترمربــع بــه شــماره پــالک  140۶فرعــی عرصــه قســمتی از پالک
 2فرعــی و اعیــان قســمتی از  51فرعــی از ســنگ  ۶9اصلــی واقــع در قریــه کلــدره بخــش  29گیــالن خریــداری از
محمــود منجمــی گیالنــی 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 نمایند بدیهی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م الــف
 17۶۳تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز یــک شــنبه  1400/۶/2۸تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 1400/07/12

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

2562

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

برابــر رای شــماره  1400/02/22 - 1400۶0۳1۸019001005هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی آقــای نصرالــه ســجادی فــر فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه  1۶2۶صــادره از تالــش در ششــدانگ دوبابخانــه و
محوطــه بــه مســاحت  114/25مترمربــع پــالک فرعــی  124۸۸از  9اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  ۸5واقــع در قریه
ریــک بخــش  2۸گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای بهــرام محمــدی 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 صادر
خواهــد شــد  907/549 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/0۶/2۸ :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/07/11

رئیس ثبت اسناد و امالک – فردین نورزاده

2564

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

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  1۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی برابــر رای شــماره  1400۶0۳1۸022002۶۳4مــورخ  1400/04/29هیــات 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 ســید حســین نقیبــی فرزند ســید کاس بشــماره شناســنامه  ۳57صادره از شــاندرمن در شــش
دانــگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت  2۸۸/۳5متــر مربــع مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  ۸۸/41متر
مربــع پــالک  1۳12فرعــی از  ۳2اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  51فرعــی از  ۳2اصلــی واقــع در قریــه بنــه ســرا
بخــش  2۶گیــالن خریــداری از نســق ســید کاس نقیبــی 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 907/5۸4.م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/0۶/2۸:تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/07/12:

جعفر عبادی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب ()1196125
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آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی و فوقالعاده
شرکت همیار کشاورز زنجان
به شماره ثبت  1710و شناسه ملی 14007426170

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران محتــرم دعــوت میگــردد در جلســات
مجامــع عمومــی عــادی و فوقالعــاده شــرکت همیــار کشــاورز زنجــان،
رأس ســاعات  10و  11روز یکشــنبه مــورخ  ،1400/07/11در محــل
دفتــر شــرکت بــه آدرس :زنجــان ،کــوی قــدس ،خیابــان شــهید
مرتضــی محمــدی ،پــالک  ،290طبقــه همکــف ،بــا دســتور ذیــل
برگــزار میگــردد شــرکت فرماینــد یــا نماینــده قانونــی خــود را معرفــی
نماینــد.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
 -1انتخاب اعضای هیات مدیره
 -2انتخاب بازرسان
 -3بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت تا تاریخ 99/12/29
دستور جلسه مجمع عمومی فوقالعاده:
 -1بررســی و تصویــب تغییــر در تعــداد ســهامداران و نقــل و انتقــال
ســهام

هیات مدیره

2611

مفقودی

بــرگ ســبز ،ســند کمپانــی و کارت موتورســیکلت نیمــا هنــدا  125ccرنــگ مشــکی مــدل  1388بــه شــماره موتــور
 002416و شــماره بدنــه  125c8800847و شــماره پــاک ایــران  93338 – 613مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد

قم

2590

مفقودی

اینجانــب بهــادر مهــرزاد خــودروی پــژو  405جــی ال ایکــس آی  1/8بــه شــماره شاســی  13201872و شــماره موتور
 12484040025بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه
هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خودرو
واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد
2597
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد .
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آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  1۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی برابــر رای شــماره  1۳99۶0۳1۸01200255۶مورخــه  1۳99/09/04هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید حســن کاظمــی قریشــی فرزنــد ســید محمــد شــماره شناســنامه  ۳99صــادره
از رشــت در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه و محوطــه و بــاغ بــه مســاحت  ۶9۶7/0۳متــر
مربــع پــالک  192فرعــی مجــزی شــده از پــالک  ۶۸واقــع در قریــه خمیــران ســنگ اصلــی  14بخــش  21گیــالن خزیــداری
از مالــک رســمی علــی صفــاری ( 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
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتی و صدور ســند
مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  175۶ .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/0۶/2۸ :تاریخ انتشــار نوبــت دوم 1400/07/11 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود امیــد ســازان طاهروئــی
درتاریــخ  1400،06،27بــه شــماره ثبــت  2156بــه شناســه ملــی
 14010280559ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع
فعالیــت :طراحــی مشــاوره و محاســبه و نظــارت فنــی و اجــرای کلیــه
پــروژ ه هــای عمرانــی اعــم از ابنیــه ســبک و ســنگین و فلــزی و بتنــی
،اجری،چوبــی ،ســنگی و راه و بانــد و معمــاری شــهر ســازی  ،طراحــی
و ایجــاد و نگهــداری فنــی فضــای ســبز و محوطــه ســازی و بازســازی
و نوســازی بافتهــای فرســوده شــهری  ،اخــذ و اعطــای نمایندگــی
شــرکتهای معتبــر داخلــی و خارجــی ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیه اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی ،ایجــاد شــعب و نمایندگــی در داخــل و خارج کشــور
،اخــذ وام و اعتبــارات بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلی
و خارجــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات ،پیمانهــاو مزایــدت دولتــی و
خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن المللــی ،برگــزاری و شــرکت در کلیــه
همایشــهاو ســمینارها و کنفرانســهای مختلــف داخلــی و خارجــی
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
هرمــزگان  ،شهرســتان ســیریک  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســیریک،
محلــه تومــان حاتــم  ،بلــوار معلــم شــمالی  ،خیابــان اصلــی  ،پــالک
 ، 3طبقــه همکــف کدپســتی  7946117678ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم
الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای علــی ناصــری زاده بــه شــماره ملــی
 3421365091دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه آقــای محمــد
شــهدادی بــه شــماره ملــی  3421365768دارنــده  500000ریــال
ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای علــی ناصــری زاده به شــماره
ملــی  3421365091و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
نامحــدود آقــای محمــد شــهدادی بــه شــماره ملــی  3421365768و
بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و به ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و
اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات ،
قراردادهــا ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری
باامضــاء مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی
باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیر االنتشــار
ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع
فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
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ســند مالکیــت ششــدانگ اعیــان بــه انضمــام یــک و نیــم دانــگ عرصــه یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 29۸/20مترمربع
قطعــه  1۸تفکیکــی تحــت پــالک  2۳۸۸فرعــی از  17اصلــی واقــع در بخــش 5قزویــن ذیــل ثبــت دفتــر الکترونیکــی
 1۳9720۳090۳000572۶بــه شــماره چاپــی  ۳52۳۸0ســری الــف ســال 97بنــام الهــام محمــدی نــژاد صــادر و تســلیم
گردیــده اســت .ســپش آقــای بیــژن کاظمــی مــع الواســطه برابــر وکالتنامــه رســمی شــماره  225مــورخ 1400/02/11
دفترخانــه اســناد رســمی شــماره  109الونــد بــه وکالــت از مالــک بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود از پــالک مدعــی
فقــدان ســند مالکیــت گردیــده و تقاضــای صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت مراتــب باســتناد مــاده 120آئیــن نامــه
اصالحــی قانــون ثبــت اعــالم میگــردد تــا هرکــس بنحــوی از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معامالتــی
بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند در نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه
بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه در ظــرف مــدت مقــرر
اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیت را
طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد و ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهد شــد.
تاریخ انتشار1400/0۶/2۸ :

علی نصرتی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

آگهی

مفقودی

اینجانــب علــی طالبــی خمیرانی خودرو وانت پیــکان  1600OHVبه شــماره شاســی NAAA36AA8EG710363
و شــماره موتــور  118P0123463بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکور را نمــوده ام
لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1
2598
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد .

مفقودی

ســند کمپانــی وش ناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم ایــران دو چــرخ آرشــیا تیــپ  125CDIبه رنــگ قرمز
مــدل  1390بــه شــماره انتظامــی  67217ایــران  116و شــماره موتــور  *NBD156FMI*00050641و شــماره
تنــه NBD***125A9000906متعلــق بــه اقــای هــادی رضــا قلــی الالنــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
2595
می باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی وانــت زامیــاد تیــپ  Z24NIBمــدل  1395بــه رنــگ ابــی بــه شــماره انتظامــی 85م
 498ایــران  56و شــماره موتــور  Z24714875Zو شــماره شاســی  NAZPL140BG0447321متعلــق بــه خانــم
2596
نســیبه پورکاظمــی ســالکویه مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

برابــر رای شــماره  140060316001001280مــورخ 1400/04/02هیــات اول /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه
ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای جوانشــیر کرمــی فرزنــد اکبــر بشــماره شناســنامه  340کــد
ملــی  3254842073صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت151,97متر مربــع در
محــدوده اراضــی پــالک  1و  5اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس :شــهرک فــدک فــاز  2خیابــان
20متــری صنــدوق فــروش هــا کــه اداره اوقــاف بــه عنــوان مالــک عرصــه موافقــت خــود را بــا صــدور ســند مالکیــت
اعیانــی اعــالم نمــوده محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی
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.
/1189م الف12/
تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/30 :
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محمد عباسی  -رئیس ثبت اسناد وامالک

اگهی فقدان سندمالکیت پالک ۸7/7440واقع دربرازجان بخش سه بوشهر

اقــای رســتم دهنــوی باارایــه دوبــرگ فــرم استشــهادیه اعــالم نمــوده انــد کــه یــک فقــره ســند دفترچــه ای
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن پــالک 87/7440واقــع دربرازجــان بخــش ســه بوشــهر کــه دردفترامــالک 47صفحــه
520ذیــل ثبــت 11865بنــام رســتم دهنــوی صادروتســلیم گردیــده اســت ونامبــرده بــه موجــب درخواســت شــماره
27/06/1400_12021/111/1400اعــالم نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت پــالک مذکوردراثرجابجایــی مفقودگردیده
اســت اکنــون نامبــرده درخواســت صدورالمثنــی ســندمالکیت مذکوررانمــوده لذامراتــب طبــق اصــالح تبصــره یــک
اصالحــی مــاده 120اییــن نامــه قانــون ثبــت اعــالم میشــود کــه هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای
نمــوده ویامدعــی وجودســندمالکیت نزدخودمیباشــدتاده روزپــس از انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســنادوامالک
شهرســتان دشتســتان مراجعــه و اعتــراض خودراضمــن ارایــه اصــل ســندمالکیت ویاســندمعامله تســلیم نمایدچنانچه
ظــرف مــدت مقرراعتراضــی نرســدویادرصورت اعتــراض اصــل ســندارایه نشــودالمثنی ســند طبــق مقــررات صادروبــه
متقاضــی تســلیم خواهدشــد

مهرداد پرنیان خوی رییس واحدثبتی اداره ثبت اسنادوامالک برازجان
تاریخ انتشاراگهی 30/06/1400
م الف 464

مفقودی

مفقودی

شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم تــوان تیــپ  CC125بــه رنــگ ســبز مــدل  1382بــه شــماره انتظامــی
 49311ایــران  581بــه شــماره موتــور  08629و شــماره شاســی  4181246325مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
2601
مــی باشــد
کلیــه اســناد مالکیــت ( اعــم از ســند کمپانــی ســند مالکیــت  .نامــه فــک رهــن ) خــودرو ســواری بــه شــماره پــاک
12ایــران  186ی 97بــه شــماره موتــور  MVM48FFFF034542شــماره شاســی NATGCAVF4F1034591
بــه نــام مجیــد داد خــواه مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

2599

در اجــرای مــاده  3قانــون و مــاده  13آییــن نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا
رســمی انــان در هیــات مســتقر در اداره ثبــت اســنادو امــالک بجنــورد مــورد رســیدگی و تائیــد قــرار گرفتــه جهــت
اطــالع عمومــی در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز در دو نشــریه آگهــی هــای ثبتــی ( کثیراالنتشــار و محلــی ) بشــرح
ذیــل اگهــی میگــردد .بخــش دو بجنــورد پــالک  69اصلــی اراضــی صــدر ابــاد  -1ششــدانگ یکبــاب ســاختمان
پــالک  160فرعــی از  169اصلــی فــوق بــه مســاحت  285/35متــر مربــع ابتیاعــی اقــای عباســعلی یزدانــی از محــل
مالکیــت رســمی غالمحســین حمایلــی برابــر رای شــماره  1400-1298مورخــه  1400/05/12کالســه 99-0199
لــذا بدینوســیله بــه فروشــندگان و مالکیتــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعــالم شــده ابــالغ میگــردد چنانچــه
اعتراضــی داریــد بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دومــاه اعتــراض خــود را بــه
اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســد اخــذ نماینــدذ معترضیــن بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت
محــل تحویــل دهنــد در صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصل نگــردد معترضیــن گواهــی تقدیم دادخواســت به
دادگاه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود 3381 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/06/30تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم 1400/07/14 :

علیخان نادری – رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه یک بجنورد

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی بشار سازه یاسوج سهامی خاص به شماره
ثبت  1569و شناسه ملی  10862017012به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1400/02/22تغییرات ذیل اتخاذ شد  :آدرس شرکت به آدرس استان تهران
 ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله پونک جنوبی  ،خیابان ایران
زمین شمالی  ،کوچه بهشت سوم  ،پالک  ، 44ساختمان ساتراپ  ،طبقه سوم کد پستی
 1476735884منتقل شود در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح
گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج ()1162384

260۸

اخطاریه نوبت اول

نــام و نامخانوادگــی مخاطــب اقــای حبیــب یــزدی فرزنــد قــدرت الــه شــغل اراد ادرس مجهــول المــکان موضــوع
باســالم احترامــا بــه اســتحضار میرسشــاند همســر شــما خانــم الهــه شــهبازی پاشــاکی فرزنــد قربانعلــی بــا مراجعــه به
ایــن دفترخانــه و بارانــه دادنامــه دادنامــه بــه شــماره  140034390001625413بــه تاریــخ  1400/03/31و قطعیــت
حکــم شــماره  140034990010905443بــه تاریــخ  1400/06/18تقاضــای طــالق بــه درخواســت زوجــه نمــوده انــد
لــذا از تاریــخ ابــالغ ایــن اخطاریــه بــه مــدت یــک هفتــه بــه شــما مهلــت داده مــی شــود تــا بــا در دســت داشــتن
مــدارک شناســائی جهــت ثبــت طــالق بــه ایــن دفترانــه مراجعــه فرمائیــد در غیــر اینصــورت دفترخانــه بــه اســتناد
نمایندگــی اعطــا شــده از طــرف دادگاه نســبت بــه ثبــت طــالق اقــدام خواهــد نمــود  1771م الــف

سردفتر ازدواج شماره  3۸و طالق شماره  36شهر رشت – حسین زره کارگر

261۸

نشــانی رشــت یبــوار ایــت الــه ضیابــری فــاز یــک ســاختمان ســتاره شــهر بلــوک  2طبقــه  2واحــد 3دفتــر ازدواج و
طــالق زره کارگــر دفتــر 013-33261372

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

برابــر رای شــماره  140060318017002111مورخــه  1400/05/17هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رضوانشــهر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی حســن نورعلــی بوکنــده فرزنــد رمضانعلــی بــه شــماره شناســنامه  15کــد ملــی
 5709818399صــادره از رضوانشــهر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه و انبــاری فاقــد
مجــوز بــه مســاحت  3101/45مترمربــع پــالک  691فرعــی از  6اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  356فرعــی
از  6اصلــی واقــع در قریــه نوکنــده بخــش  27گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حســن پــور علــی نوکنــده 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 اولین
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 مدت مذکــور و عــدم وصول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/06/15 :تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم 1400/06/30 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آرمان کاظمی

2315

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی اینجانب مهران مهدیزاده کاریزکی
فرزنــد اســکندرش ش  20010کــد ملــی  0946202117صــادره از مشــهد در مقطــع تحصیلــی کارشناســی ارشــد
رشــته عمــران ســازه صــادره از واحــد دانشــگاهی مشــهد بــا شــماره  66509تاریــخ  1393/07/05مفقــود گردیــده و
فاقــد اعتبــار مــی باشــد.از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصل مــدرک را بــه آدرس  :مشــهد ،دانشــگاه آزاد اســالمی – قاســم
آبــاد -چهــارراه اســتاد یوســفی –پردیــس دانشــگاه -اداره دانــش آموختــگان ارســال نماینــد.

2616

مشهد

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

برابــر رای شــماره140060309001000539مورخه 1400/04/09کالســه 1399114409001000376موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک منطقــه یــک قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ســید محمــود موســوی اشــکوری فرزنــد
ســید مرتضــی کدملــی 6319662158صــادره رودســر-رحیم آبــاد ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور به مســاحت
172/38مترمربــع پــالک 51اصلــی بخــش 14قزویــن کــه پــس از الحــاق مــورد تقاضــا بــه ملــک مفــروزی (127فرعی
-51اصلــی بخــش )14تشــکیل یــک قطعــه واحــد را فراهــم آورد در ســهم مالــک متــن قــرار گرفتــه 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 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 اول1400/06/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/14 :

شعبان عسگری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین

2591

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

برابــر رای شــماره  1140060309001000900مورخــه  1400/06/15کالســه 1399114409001000384
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک منطقــه یــک قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی فاطمــه معــرب خانــی فرزنــد اکبــر
کدملــی 4323270704صــادره قزویــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 10907مترمربــع
پــالک 51اصلــی بخــش 14قزویــن کــه در ســهم مالــک متــن قــرار گرفتــه 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 به مــدت دو مــاه اعتــراض خود
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 اول1400/06/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/14 :

2592

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

برابــر رای شــماره 14006030900100909مورخــه  1400/06/16کالســه 1399114409001000400موضوع قانون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک
منطقــه یــک قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی عباس هدایتــی فرزنــد حجت الــه کدملــی4322157076
صــادره از قزویــن ششــدانگ دو بــاب دکان و حیــاط پشــتی متصــل بــه آن بــه مســاحت167/06مترمربع پــالک3399
اصلــی بخــش  4شــمالغرب قزویــن کــه در ســهم مالــک متــن قــرار گرفتــه 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 به مــدت دو مــاه اعتــراض خود
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 اول1400/06/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/14 :

شعبان عسگری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین

آگهی تصمیمات شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  2399و شناسه ملی  10680080818به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/03/03تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  -1:اسداله افشین به شماره ملی ،4251015142معصومه
افشین به شماره ملی  4251198271و قدرت افشین به شماره ملی
 4250125122به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب
شدند  -2سیده فرزانه گنجی به شماره ملی  4240132045به سمت
بازرس اصلی و آقای یاسین فیاض بخش به شماره ملی 6009954411
به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3
روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت /موسسه
فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت ()1170784

2610

آگهی آرا هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شعبان عسگری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین

مجــوز حمــل ســاح و مهمــات شــکاری متعلــق بــه اقــای محمــد امیــری خرشــتمی فرزنــد ســلیمان بــه شــماره ملــی
 2691509109وشــماره ســاح  8311513-N1ســاچمه زنــی تــک لــول کالیبــر  12مــدل کوســه ســاخت ایــران
2600
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2593

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

برابــر رای شــماره140060309001000899مورخه 1400/06/15کالســه 1399114409001000376موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک منطقــه یــک قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ســید محمــود موســوی اشــکوری فرزنــد
ســید مرتضــی کدملــی 6319662158صــادره رودســر-رحیم آبــاد ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعی به مســاحت
7776مترمربــع پــالک 51اصلــی بخــش 14قزویــن کــه در ســهم مالــک متــن قــرار گرفتــه گردیــده اســت .لــذا بــه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/14 :

شعبان عسگری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابــر ارا صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت
لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله
 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
 .فریــدون فخــر منــش فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه  1455صــادره از رودســر و کدملــی  2690647664بــه
صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت  606/10مترمربــع پــالک  684فرعــی از  222اصلــی
واقــع در قریــه بنــد بــن قاســم آبــاد علیــا خریــداری از مالــک رســمی  :اداره کل امــوال و امــالک اســتان گیــالن بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد
 405م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :یــک شــنبه  1400/06/14تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :دو شــنبه 1400/06/29

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – علی نصرتی
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مفقودی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب حجــت الــه وفقــی فرزنــد عبدالرحیــم بــه شــماره نشاســنامه  11287صــادره از
اردبیــل در مقطــع دکتــرای حرفــه ای رشــته پزشــکی صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد اســالمی واحــد اردبیــل بــا
شــماره – مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه
آزاد اســالمی واحــد اردبیــل بــه نشــانی اردبیــل میــدان بســیج دانشــگاه آزاد اســالمی اردبیــل ارســال نمایــد  .نوبــت
2459
اول  1400/06/22 :نوبــت دوم 1400/06/29 :

مفقودی

کارت دانشــجویی اینجانــب مرتضــی ابراهیمی به شــماره دانشــجویی  9818363از دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در
مقطــع کارشناســی رشــته مدیریــت دولتــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

(زاهدان )
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